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Predslov	  

Prírodovedecká	   fakulta	  Univerzity	  

Komenského	   v	  Bratislave	   v	  roku	  

2015	  opätovne	  otvára	  svoje	  brány	  

účastníkom	   Študentskej	   vedeckej	  

konferencie.	   Študenti	   všetkých	  

troch	   stupňov	   štúdia	   z	  našej	  

fakulty,	   fakúlt	   ďalších	   vysokých	  

škôl	   ako	   i	  iných	   inštitúcií	   (napr.	  

SAV)	  zo	  Slovenska,	  ale	  i	  zahraničia	  

sa	   stretávajú	   aby	   prezentovali	  

výsledky	  svojej	  práce.	  

Tradícia	  Študentskej	  vedeckej	  

konferencie	   na	   Prírodovedeckej	  

fakulte	  UK	  sa	  začala	  písať	  už	  pred	  

viac	   ako	   45	   rokmi	   ešte	   ako	  

Študentská	   vysokoškolská	  

odborná	   činnosť	   (ŠVOČ).	   Pôvodne	  

mala	   súťažný	   charakter,	   t.j.	  

v	  každej	   odbornej	   sekcii	  

hodnotiaca	   komisia	   určovala	  

poradie,	  pričom	  účastníci,	   ktorí	   sa	  

umiestnili	   na	   prvých	   troch	  

miestach	  postúpili	  do	  celoštátneho	  

kola,	   ktoré	   sa	   konali	   striedavo	   na	  

rôznych	   fakultách	   vysokých	   škôl	  

na	   Slovensku.	   Po	   roku	   1989	  

a	  krátkom	   útlme	   záujmu	  

študentov	   o	  tento	   typ	   aktivity	   sa	  

na	   fakulte	   obnovila	   Študentská	  

vedecká	  konferencia	  už	  v	  súčasnej	  

podobe.	  

Pre	   každú	   dobrú	   univerzitu	  

a	  fakultu	   je	   vedecká	   práca	  

základným	   kameňom	   jej	  

existencie.	   Ruka	   v	  ruke	   s	  týmto	  

„pevným	   základným	   kameňom“	  

však	   musí	   ísť	   aj	   o	  prenos	  

vedeckých	   poznatkov	   medzi	  

študentov	   všetkých	   stupňov	  

štúdia.	   V	  tomto	   smere	   je	  

Prírodovedecká	   fakulta	   UK	  

v	  Bratislave	   jednoznačne	   lídrom	  

medzi	   všetkými	   fakultami	   na	  

Slovensku.	   Pri	   dosahovaných	  

výsledkoch	   vo	   vedeckej	   práci,	  

v	  počte	   publikačných	   výstupov,	  
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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	   75	   ročná	   história	   fakulty,	  

práca	   všetkých	   učiteľov	   a	  

vedeckých	   pracovníkov	   ako	   aj	  

akademických	   funkcionárov,	   ktorí	  

fakulty	   smerovali	   vždy	   k	  tým	  

najvyšším	  cieľom.	  	  

V	  tomto	   roku	   sa	   Študentskej	  

vedeckej	   konferencie	   zúčastnia	  

účastníci	   z	  5	   slovenských	   a	  3	  

českých	   univerzít	   a	  privítame	   aj	  

účastníkov	   zo	   Slovenskej	   i	  Českej	  

akadémie	   vied.	   Celkovo	   sa	   bude	  

prezentovať	   296	   príspevkov,	  

z	  toho	  63	  prednesú	  účastníci,	  ktorí	  

nie	  sú	  z	  našej	  fakulty.	  	  

Uvedené	   počty	   uchádzačov	  

ako	   i	  univerzít	   sa	   udržiavajú	   na	  

stabilnej	  úrovni	  už	  niekoľko	  rokov	  

a	  dokumentujú	   pretrvávajúci	  

záujem	  o	   Študentskú	   vedeckú	  

konferenciu	  na	  fakulte.	  	  

Najväčší	  počet	  prezentujúcich	  

bude	   z	  radov	   študentov	  

magisterského	   stupňa	   štúdia	  

(143),	   doktorandov	   sa	  

odprezentuje	   129	   a	  24	   študentov	  

bakalárskeho	   stupňa	   predstavuje	  

dostatočnú	   „dorasteneckú“	  

základňu.	  

Pri	  pohľade	  do	  vnútra	  fakulty	  

je	   najviac	   prezentujúcich	  

z	  biologickej	   sekcie,	   so	   značným	  

odstupom	   nasledujú	   ostatné	  

sekcie,	  na	  čele	  s	  chemickou.	  Aj	  táto	  

skutočnosť	   má	   svoje	   vysvetlenie	  

vo	   fakultných	   „reáliách“.	  

V	  ostatných	   5-‐6	   rokoch	   počet	  

študentov	   biologickej	   sekcie	  

výrazne	   stúpol	   a	  keďže	   učitelia	  

a	  vedeckí	   pracovníci	   biologickej	  
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sekcie	   sa	   výrazne	   podieľajú	   na	  

vedeckom	  výkone	  fakulty,	  je	  počet	  

prezentujúcich	   sa	   biológov	  

odrazom	   tejto	   skutočnosti.	  

Príjemným	   zistením	   je	   druhé	  

miesto	   chemickej	   sekcie.	   Je	  

nesporné,	   že	   vedecký	   potenciál	  

učiteľov	   a	  ostatných	   pracovníkov	  

chemických	   katedier	   a	  ústavu	   je	  

najvyšší	   v	  rámci	   fakulty.	  

Problémom	   je	   klesajúci	   počet	  

študentov	   sekcie,	   pričom	   sa	  

výrazne	   zvyšuje	   podiel	   študentov	  

biochémie,	   ktorí	   už	   dnes	  

predstavujú	   takmer	   2/3	  

z	  celkového	  počtu	  chemikov.	  

Počty	   prezentujúcich	   sa	  

geológov	   (28),	   geografov	   (29)	  

a	  environmentalistov	   (27)	   sú	  

vzácne	   vyrovnané.	   Očakával	   by	  

som	   vyšší	   počet	   geografov	  

(vzhľadom	   na	   ich	   počet	   v	  rámci	  

študentov	   fakulty)	   a	  pracoviská	  

sekcie	   by	   sa	   touto	   skutočnosťou	  

mali	  v	  budúcnosti	  určite	  zaoberať.	  

Potešiteľný	   je	   záujem	   študentov	  

učiteľských	   kombinácii	   a	  aj	   tento	  

rok	  bude	  didaktická	  sekcia	  na	  ŠVK	  

zastúpená.	  

Chcel	   by	   som	   poďakovať	  

organizačnému	   výboru	  

Študentskej	   vedeckej	   konferencie,	  

jednotlivým	   odborným	  

a	  organizačným	   garantom	  

jednotlivých	   sekcií	   za	   prácu	  

vykonanú	   pri	   príprave	  

konferencie.	   Verím,	   že	   priebeh	  

a	  výsledok	   konferencie	   bude	   pre	  

nich	  príjemným	  zadosťučinením.	  

Účastníkom	   Študentskej	   vedeckej	  

konferencie	   2015	   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	   konferencie	  

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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Fotoinaktivácia myšieho herpetického vírusu (MHV- 68) v prítomnosti 
metylénovej modrej 

 
Petra Ághová, Miroslava Smolinská, Helena Bujdáková, Martina Michutová, Miroslava 

Šupolíková, František Golais 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie 
a virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;  

Abstract 

Photoinactivation of murine herpes virus (MHV-68) in the presence of methylene blue 
Some of herpetic viruses could be inactivated by neutral red (NR) or methylene blue (MB) 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 MRC-5 cells 
infected with MHV-68 photoinactivated in the presence of MB showed some characteristics of morfologically 
transformed cells. The transformed phenotype could be preserved during passaging of cells. In both transformed 
cells virus DNA was detected by PCR and virus antigen was visualized by immunofluorescence method. In 
further experiments a quiescent MHV-68 infection was established in NIH-3T3 cells treated with 
phosphonoacetic acid (PAA). PAA removal resulted in activation of quiescence and virus replication, however 
when MB and mouse INF-β was added, transformed cells resembling those obtained after photoinacivation 
appeared when the cells were exposed to visible light 3 times daily.Considering the facts mentioned above the 
possible transforming capacity of photoinactivated MHV-68 is discussed. 

 

Keywords: photoinactivation; MHV-68; methylene blue; transformation. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fotodynamická inaktivácia (PDI) bola najprv použitá na inaktiváciu 

mikroorganizmov. Citlivosť vírusov na PDI je známa už od 30-tych rokov minulého storočia, 

ale až v poslednom období sa dostáva do popredia rozvojom novej aplikácia aktívnych 

molekúl – fotosenzitizérov (PS) a svetelných zdrojov (laser, LED). Bola dokázaná efektivita 

rôznych typov PS pri PDI viacerých typov vírusov 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 (excitovaný tripletový stav) a do svojho 

základného stavu sa vracia prenosom absorbovanej energie na molekulu kyslíka. Dochádza k 

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

toxické a navodzujú ireverzibilné oxidačné poškodenia [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 herpetických vírusov [2, 3]. Po 
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fotoinaktivácii pomocou MB bol pozorovaný virostatický účinok ľudského herpes vírusu [4] a 

zaznamenaný značný pokles plakov [5]. MB bola z herpes vírusov použitá na fotoinaktiváciu 

HSV-1 [6] a PrV (Pseudorabies virus) [7]. Okrem MB sa na fotoinaktiváciu používala aj 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 novorodených sýrskych škrečkov [11]. Doposiaľ 

nebola popísaná onkogenita herpes vírusu fotoinaktivovaného pomocou MB, čo sa snažíme 

dokázať na modeli herpetického vírusu 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) so 7 % FBS 

(Foetal Bovine Serum), 1 % L-glutamínu a 1 % PSA pri 37°C a 5 % CO2. Podobne boli 

kultivované aj myšie embryonálne fibroblasty NIH-3T3, je to bunková línia založená 

z primárnych myších embryonálnych fibroblastov a podľa ich typu kultivácie boli nazvané 

3T3. 

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 10-4 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. 

Navodenie neproduktívnej infekcie. Jednovrstva vyrastených buniek NIH-3T3 bola 

opracovaná inhibítorom DNA syntézy – kyselinou fosfónooctovou (PAA – Alfa Aesar) 

200µg/ml po dobu 4 – 5 hod. Bunky boli potom infikované s MHV-68 o MOI 0,01-0,001 

PFU/bunka. Po 24 hod. bola PAA odstránená, k bunkám bolo pridané intaktné médium spolu 

s MB (Loba Feinchemie GmbH, Rakúsko) s koncentráciou 1.10-4 mM a myšací INF-β (PBL 

Interferon Source) v množstve 200 µg/ml. K časti buniek bola s výmenou média pridaná len 

MB. Bunky boli následne osvetľované viditeľným svetlom z LED zdroja trikrát denne po 

120“, počas niekoľkých dní. Potom boli bunky pasážované podľa potreby, každých 4 – 6 dní. 

Kultivačné médiá boli použité na dôkaz a titráciu rastového faktora asociovaného s MHV-68 

(MHGF). 

Titrácia rastového faktora MHGF. Z média transformovaných buniek, ktoré 

obsahovalo MHGF boli odobraté vzorky (10µl) a testované na bunkových líniách  
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BHK-21, NIH-3T3 a HeLa. Vzorky v 10-násobných riedeniach pôsobili na týchto bunkových 

líniách 30 minút. Potom boli pozorované na bunkách morfologické zmeny. Na bunkách   

BHK-21 a NIH-3T3 sa vplyvom rastového faktora prejavila transformačná aktivita a 

v bunkách HeLa došlo k potlačeniu transformovaného fenotypu [12].  

Fixácia a farbenie buniek. Bunky boli fixované najprv 50 %, potom koncentrovaným 

metanolom po dobu 10 min a následne farbené podľa metódy Giemsa-Romanowski [13]. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas fotoinaktivácie dochádzalo k poklesu infekčnosti vírusu približne na 50 % 

pôvodného titra (K), potom sa inaktivačná krivka vyrovnávala (Obr. 1). 
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Obr. 1. Krivka poklesu infekčnosti; c (MB) = 10-4 mM. K – kontrola. 

 

Vírus sme pred infikovaním bunkových kultúr podľa priebehu inaktivačnej krivky 

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

fotoinaktivovaný. Po 30“ – 120“ pôsobenia LED zdroja sme vzorkami fotoinaktivovaného 

vírusu infikovali bunkové línie MRC-5 a NIH-3T3. Asi u 60 % buniek NIH-3T3 a asi 70 % 

MRC-5 infikovaných vírusom po 30“ pôsobenia svetelného zdroja vznikol cytopatický efekt 

(CPE). Tieto bunky sme z pokusu vyradili. U ostatných infikovaných buniek (60“ – 120“, 

neskôr sme používali už len vzorky 120“) dochádzalo po 10 dňoch kultivácie k viditeľným 

zmenám. Tieto bunky vykazovali znaky primárnej transformácie (Obr. 2B), ako strata 

kontaktnej inhibície spojená s prerastaním a križovaním buniek, tzv. „criss-cross pattern of 

growth“. Bunky sme ďalej kultivovali vo vhodných podmienkach a v kultivačnom médiu 

(DMEM) s 2 % obsahom séra počas 4 – 5 pasáží (približne 30 dní), kedy sa dostali do stavu 

krízy (Obr. 2C), kedy mnohé začali degenerovať a odlupovať sa z kultivačného povrchu, čo 
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viedlo k ich strate. Z buniek, ktoré tento stav krízy prežili sa nám podarilo získať stabilnú 

transformovanú bunkovú líniu (9. – 11. pasáž) (Obr. 2D). Tieto bunky bolo možné naďalej 

pasážovať a permanentne sa u nich prejavoval transformovaný fenotyp.  

 

 

Obr. 2. A: kontrola – NIH-3T3; B: primárne transformované NIH-3T3; C: NIH-3T3 v stave krízy; D: 
transformovaná bunková línia NIH-3T3 

 

Prítomnosť vírusovej DNA v transformovaných bunkách NIH-3T3 a MRC-5 sme 

dokázali pomocou metódy PCR. Vírusový gén ORF 50 o veľkosti 586 bp bol prítomný 

v transformovaných bunkách MRC-5 aj NIH-3T3 (Obr. 3). 

 

 
 

Obr. 3. PCR pre gén ORF 50. 
 1. Ladder (100 bp+); 2. K1 – kontrola MRC-5; 3. K2 – kontrola NIH-3T3; 4. MRC-5 *fotoinaktivovaný MHV-
68, 2. pasáž; 5. NIH-3T3 *MHV-68, 2. pasáž; 6. MRC-5 *MHV-68, 4. pasáž; 7. MRC-5 *MHV-68, 5. pasáž; 8. 

KP1 – pozitívna kontrola MHV-68 BAC DNA; 9. KP2 – MHV-4556; 10. KN – negatívna kontrola – voda 

 

Vírusový antigén v oboch transformovaných bunkách sme dokázali metódou 

imunofluorescencie (obr. 4B). 
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                                           A                                                          B 

Obr. 4. Imunofluorescentný antigén v bunkách NIH-3T3 transformovaných s MHV-68  
A:  kontrolné netransformované bunky (DNA farbená s DAPI), B: vírusový antigén prítomný  

v transformovaných bunkách. 
 

Z pokusov o navodenie neproduktívnej infekcie (pozri Materiál a metódy) sme zistili, 

že infikované bunky ošetrené len MB a pravidelne osvecované viditeľným svetlom z LED 

zdroja získali transformovaný fenotyp ale po 2 – 4 pasážach sa u nich prejavil CPE (Obr. 5B). 

K časti buniek bol okrem MB pridaný aj myší INF-β, ktorý pomohol navodiť antivírusový 

stav podobný ako v organizme. V prítomnosti INF si bunky zachovali transformovaný 

fenotyp (Obr. 5C) bez vzniku CPE a pripomínali bunky infikované fotoinaktivovaným 

vírusom ako bolo demonštrované v predchádzajúcich pokusoch. 

 

 
     Obr. 5. A: kontrola – NIH-3T3; B: CPE (bez INF); C: transformované NIH-3T3 (MB + INF) 

V médiu transformovaných buniek sme dokázali prítomnosť rastového faktora 

asociovaného s MHV-68 (MHGF) testovaním na transformačnú a transformáciu potláčajúcu 

aktivitu [14]. Po pridaní tohto média k bunkám BHK-21 a NIH-3T3, bunky získali 

transformovaný fenotyp, v bunkách HeLa došlo k potlačeniu transformovaného fenotypu, čo 
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môžeme pripísať MHGF syntetizovanému v bunkách počas neproduktívnej infekcie. 

Zaujímavým pozorovaním bolo, že prítomnosť INF produkciu rastového faktora ešte zvyšuje. 

 

Záver 

Bunky MRC-5 a NIH-3T3 infikované inaktivovaným vírusom MHV-68 v prítomnosti 

MB a viditeľného svetla vykazovali fenotyp transformovaných buniek, charakteristických 

stratou kontaktnej inhibície, čo mohlo svedčiť o tom, že fotoinaktivovaný vírus by mohol byť 

onkogénny in vitro. Podobná transformácia sa podarila aj počas aktivácie neproduktívnej 

(„quiescent“) infekcie, ak bol k bunkám vystavovaným viditeľnému svetlu v prítomnosti MB 

pridaný myší INF-β. 
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Abstract 

Wheat is one of the most important agricultural crops in the history of mankind. This important position 
underlines the fact that it stood at the very bigining of agriculture, and thus significantly contributed to the 
process of shaping human culture. Its origin dates back to the period before 80 million years ago. In our work we 
focused on the evolution of diploid wheat and the status of their divergence. To achieve our goal we used 70 
samples of diploid wheats belonging to diferent taxa: Section Sitopsisa and two kinds of Triticum urartu and 
Triticum monococcum. Two different methods were used to analysis our samples TERGAP (transposable 
element Resistance Gene Analog Polymorphism) and DArT (Diversity Arrays Technology Polymorphism). In 
our work we have found out that T. urartu and T. monococcum subsp. aegilopoides were the first diverged, 
follwed by the domesticated subspecies T. monococcum subsp. monococcum; Sitopsis section diverged probably 
in the order of Ae. searsii, Ae. bicornis, Ae. speltoides, Ae. Sharonensis. 
 
Keywords: diploid wheat; divergence; DArT; TERGAP; Neighbour-Joining tree 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Krytosemenné rastliny predstavujú väčšinu plodín pestovaných za účelom 

konzumácie. Prvýkrát sa objavili pred 200-250 miliónmi rokov v období neskorých prvohôr 

alebo skorých druhohôr [1]. Ako prvé krytosemenné rastliny sa objavili dvojklíčnolistové 

nasledované jednoklíčnolistovými [2]. Začiatok evolúcie pšenice datujeme do obdobia pred 

približne 80 miliónmi rokov, kedy došlo k rozdeleniu rodiny tráv na dve vetvy. Podrodina tráv 

Pooideae, do ktorej patria aj kultúrne obilniny, sa rozdelila na dva kmene: Triticeae a Poeae 

približne pred 35 miliónmi rokov [3, 4]. 

Rody Triticum a Aegilops zahŕňajú 13 diploidných a 18 polyploidných druhov. 

Diploidné druhy sú charakterizované ôsmymi rôznymi genómami: A, D, S, M, C, U, N a T. 

Genóm typu S sa vyskytuje u piatich druhov mnohoštetov zo sekcie Sitopsis (Aegilops 

speltoides, Ae. bicornis, Ae. searsii, Ae. sharonensis a Ae. longissima). Donormi A genómu 

diploidných, tetraploidných a hexaploidných kultúrnych aj divorastúcich druhov sú Triticum 

urartu Tumanian ex Gandilyan [5, 3] a T. monococcum L. Tieto dve jednozrnové diploidné 

pšenice produkujú pri krížení s inými druhmi sterilné hybridy, čo je dôkaz, že sú to 

právoplatné biologické druhy. [6]. T. urartu je výlučne divorastúci druh vyskytujúci sa v 
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oblasti Sýrie, Libanonu, Turecka, Arménska a Iránu. Na rozdiel od T. urartu sa T. 

monococcum vyskytuje v dvoch formách, a to v divorastúcej forme T. monococcum subsp. 

Aegilopoides (Link) Thell. (severovýchodná Európa, západ Ázie, Zakaukazká oblasť) aj 

domestikovanej forme T. monococcum subsp. monococcum L., ktorá je pestovaná v hornatých 

oblastiach bývalej Juhoslávie a Turecka. Prvé archeologické dôkazy o tom, že ľudia zbierali 

lámavé klasy T. monococcum subsp. aegilopoides, boli objavené v Tel Abu Hureyra a sú 

približne 10 000 rokov staré. Prvá kultúrna pšenica jednozrnová je datovaná do obdobia 8 000 

rokov pred súčasnosťou. Vyskytovala sa vo viacerých oblastiach ako sú: Blízky východ, 

vrátane Ali Kosh v Iráne, Jarmo v Iraku a Cayönü a Can Hasan v Turecku [7, 8]. Na týchto 

miestach boli nájdené lámavé aj nelámavé formy pšenice jednozrnovej, čo naznačuje, že 

lovecko-zberačský a farmársky štýl života tu istý čas fungovali súčasne. [9] pomocou metódy 

AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) určili za miesto prvej domestikácie 

pšenice jednozrnovej úpätie hory Karacadağ v juhovýchodnom Turecku. Druh T. urartu dal 

základ pre vznik ďalších dvoch druhov, a to T. turgidum L. (genóm AABB) so širokým 

spektrom poddruhov a T. timopheevii (Zhuk.) (AAGG) [5]. Hlavným cieľom našej práce bolo 

objasniť otázku evolúcie diploidných pšeníc a stanoviť mieru ich divergencie a postupnosť, s 

akou sa počas evolúcie jednotlivé taxóny odčleňovali. Divergenciu a evolučnú postupnosť 

taxónov sme sledovali aj u diploidných pšeníc.  

 

Materiál a metódy 

Pri analýzach sme pracovali so 70 vzorkami diploidných pšeníc patriacich do taxónov 

mnohoštetov sekcie Sitopsis: Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & Spach (BIC), Ae. searsii 

(Feldman & Kislev) (SRS), Ae. longissima Schweinf. & Muschl. (LNG), Ae. sharonensis Eig. 

(SHR), Ae. speltoides subsp. speltoides Tausch. (SPE), Ae. speltoides subsp. ligustica 

(Savign.) Fiori (LIG), a do druhov Triticum urartu  Tumanian ex Gandilyan (URA) a Triticum 

monococcum z toho dva poddruhy Triticum monococcum subsp. monococcum L. (MON). Ako 

outgroup na zakorenenie stromov sme použili vzorku z tetraploidného druhu Aegilops 

cylindrical (DC78). DNA použitú na analýzy sme izolovali pomocou extrakčného pufru 

CTAB a komerčne distribuovaného kitu High Pure PCR Product Purification Kit (Roche), 

pričom sme postupovali podľa priloženého návodu. DNA sme podľa množstva dostupného 

materiálu izolovali z rozdrvených zŕn alebo zo 4-5 dňových etiolizovaných klíčkov.  

Izolovanú DNA sme použili ako templát pre PCR metódu TERGAP (Transposable 

Element Resistance Gene Analog Polymorphism). Táto metóda je založená na kombinácii 
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primerov odvodených z analógov génov rezistencie (RGA primery) s primermi odvodenými z 

retrotranspozónov (TE primery). Ďalšou z metód, ktorú sme použili na analýzu našich 

vzoriek, bola metóda Diversity Arrays Technology Polymorphism (DArT). Izolované vzorky 

DNA sme zaslali do Triticarte® whole-genome genotyping service [10]. Analýza DArT® je 

založená na hybridizácii DNA so špecifickými próbami. Tieto próby boli nadizajnované 

špeciálne pre pšenice a zahŕňajú viac ako 2500 markerov z celého pšeničného 

genómu.Výstupom tejto technológie sú binárne dáta určené na ďalšie analýzy. Binárna matica 

získaná na základe údajov z DArT analýzy obsahovala až 5067 polymorfných markerov. 

Fylogenetické stromy sme konštruovali na základe dát získaných pomocou metodík TERGAP 

a DArT. Pre obidve metodiky sme konštruovali Neighbour-Joining strom. 

 

Výsledky a diskusia 

Za účelom štúdia divergencie diploidných 

pšeníc a porovnania výsledkov sme z TERGAP údajov 

skonštruovali Neighbour-Joining (obr. 1) 

fylogenetický strom. Neighbour-Joining strom (obr. 1) 

sa rozdelil na dva hlavné klastre. Prvý klaster 

obsahoval vzorky divo rastúcich pšeníc T. urartu a T. 

monococcum subsp. aegilopoides, pričom vzorky 

AEG divergovali neskôr ako vzorky URA. Druhý 

klaster pozostával zo vzoriek T. monococcum subsp. 

monococcum, ktoré tvorili samostatnú vetvu, a zo 

vzoriek sekcie Sitopsis. Vetva Sitopsis vzoriek bola 

rozdelená na dve menšie vetvy. V prvej z nich 

klastrovali v samostatných klastroch zo spoločného 

predka vzorky Ae. searsii a Ae. bicornis, v ďalšom 

klastri boli vzorky Ae. sharonensis a Ae. longissima, 

ktoré podľa stromu divergovali zo spoločného predka. 

Spolu s týmto klastrom divergovala aj vetva tvorená 

vzorkami SHR 6 a LIG 14, u ktorých sme neskôr 

zisťovali hybridný pôvod. V druhej Sitopsis vetve 

divergovali v samostatnej vetve ako prvé vzorky SRS 

14, SRS15 a LNG 14, u ktorých sme mali podozrenie 

Obr. 1. Fylogenetický strom 
skonštruovaný z binárnych údajov 
TERGAP polymorfizmu metódou 

Neighbour-Joining. 
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na hybridný pôvod, a spoločný predok pre ďalšie dve vetvy. Jednu z nich tvorili výlučne 

vzorky SPE a LIG, ktoré reprezentujú dva poddruhy druhu Ae. speltoides. Druhá vetva bola 

rozdelená na dve menšie, z ktorých jednu tvorili vzorky LIG a druhá bola spoločná pre zvyšné 

vzorky LNG a dve vzorky SPE. 

Binárna matica získaná na základe údajov z DArT analýzy obsahovala až 5067 

polymorfných markerov. Napriek tomu, že Neighbour-Joining strom rozdelil vzorky so 

100%-ným bootstrapom (obr. 2), genotypy neklastrovali tak jasne ako v stromoch získaných z 

TERGAP polymorfizmu (obr. 1). Strom sa rozdelil na tri hlavné klastre, z ktorých prvý bol 

tvorený potenciálne hybridnými vzorkami BIC 7, SRS 14 a BIC 5 a vzorkami diploidných 

pšeníc Triticum urartu, T. monococcum subsp. 

monococcum a T. monococcum subsp. 

aegilopoides. Aj v tomto prípade vyzerajú byť 

vzorky AEG príbuznejšie k vzorkám URA ako 

ku genotypom MON, ktoré pochádzajú z 

rovnakého druhu. Podobne ako v 

predchádzajúcom strome, aj tu divergovali 

domestikované diploidné T. monococcum subsp. 

monococcum ako posledné zo pšeníc s genómom 

AA. Druhý z hlavných klastrov bol tvorený 

samostatne divergovanou vetvou pre potenciálne 

hybridné vzorky LNG13, LNG 14 a SHR 1 a 

ďalšími samostatnými vetvami pre genotypy 

SRS, SHR, LNG a BIC, z ktorých ako prvá 

divergovala vetva Ae. searsii. Vzorky Ae. 

longissima divergovali zároveň so vzorkami Ae. 

sharonensis. V tomto klastri sa spolu zaradili 

potenciálne hybridné vzorky SRS 9 a SHR 14. 

Posledný z hlavných klastrov tvorili pomiešané 

vzorky SPE a LIG, ktoré podľa tohto stromu 

divergovali ako prvé spolu so spoločným 

Obr. 2. Fylogenetický strom skonštruovaný z 
binárnych údajov DArT polymorfizmu 

metódou Neighbour-Joining. 
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predkom ďalších dvoch klastrov. Jediná vzorka, ktorá by do tohto klastra nemala patriť, bola 

potenciálne hybridná vzorka SHR 6.  

Fylogenetické stromy zostrojené z polymorfizmov TERGAP aj DArT (obr. 1, 2) 

logicky potvrdili, že najmladším z taxónov nesúcich genóm A je domestikovaný poddruh T. 

monococcum subsp. monococcum a za fylogeneticky najstarší označili druh T. urartu. 

Ethemam a kolektív skonštruovali fylogenetický strom z údajov genetických vzdialeností  

metódou UPGMA, v ktorom ako prvý tiež divergoval druh T. urartu. Fylogenetické stromy 

naopak naznačili, že T. urartu a T. monococcum subsp. aegilopoides divergovali zo 

spoločného predka približne naraz a po nich sa odčlenil poddruh T. monococcum subsp. 

Monococcum [11], čo je logické, pretože ako prvé museli divergovať divorastúce taxóny a až 

potom domestikovaná pšenica jednozrnová. Rovnaký spôsob divergencie diploidov s 

genómom A zaznamenali aj Ethemam s kolektívom pomocou SSR markerov [11].  

 

Záver 

Na základe fylogenetických stromov z polymorfizmov TERGAP a DArT sme určili 

evolučnú postupnosť diploidných taxónov nasledovne: u diploidných pšeníc divergovali ako 

prvé divorastúce T. urartu a T. monococcum subsp. aegilopoides, po nich sa odčlenil 

domestikovaný poddruh T. monococcum subsp. monococcum; mnohoštety divergovali  

pravdepodobne v poradí Ae. searsii, Ae. bicornis, Ae. speltoides, Ae. sharonensis.  
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Abstract 

During the Neolithic revolution, people not only domesticated animals, but also plants. At that time they 
cultivated also various species of legumes such as peas, and chickpeas and cereals such as rye and wheat. Rye 
(Secale) travelled west from (Asia Minor) Turkey as a minor admixture in wheat. Till this day the evolution of 
the Secale genus is not well known, as the current information is unclear, fragmented and sometimes even 
contradictory. Therefore, we focused in our work on clarifying the issues related to the evolution of Secale genus. 
To achieve our goal, we received more than 1,300 polymorphisms of binary data type DArTseq. Using the TNT 
(Tree analysis using New Technology) we had our 85 Secale samples divided into three main clusters. In our 
work, we found that Secale montanum is the oldest and Secale cereale on the other hand is the youngest 
population of the genus Secale. 
 

Keywords: Secale; DArT; phylogenetic relationships 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Raž (Secale) je malý, ale ekonomicky významný rod, ktorý predstavuje po pšenici 

najvýznamnejšie obilie v Európe. Raž hrala významnú úlohu vo výžive európskej populácie v 

stredoveku. Vďaka tolerancii raže na rozmanité podmienky od chladu až po rôzne choroby, 

predstavuje dôležitý genetický zdroj [1] pre kríženie so pšenicou a s inými druhmi obilnín. 

Tento rod zahŕňa jednoročné aj mnohoročné odrody, autoinkompatibilné alebo 

autokompatibilné, domestikované, zdivelé, alebo divorastúce druhy [2]. Taxonómia a 

fylogenetické vzťahy rodu Secale boli dlhú dobu predmetom sporu a nesúhlasu. Taxonómovia 

sa snažili rozlíšiť každý druh rodu Secale, avšak identifikácia mnohých taxónov bola náročná 

z dôvodu nedostatku diagnostických znakov, čoho dôsledkom boli odlišné klasifikácie. Prvé 

pokusy o klasifikáciu boli založené na morfologických charakteristikách, životnom cykle a 

geografickom rozložení, kde sa delil rod Secale do štyroch druhov: S. africanum Stapf, S. 

cereale L., Secale fragile Marsch, Secale montanum Guss. [3]. Na druhej strane v roku 1947 

Roshevitz rozlíšil 14 druhov na základe ich krížiteľnosti [4]. Na základe cytogenetických 

štúdií Khush v roku 1962 klasifikoval S. montanum, S. africanum, a S. kuprijanovii ako 

poddruhy S. montanum, zatiaľ čo S. ancestrale, S. afghanicum Vav, S. dighoricum Vav., a S. 

segetale Zhuk. boli klasifikované ako pod druhy S. cereale [5]. V roku 1990 Hammer 
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klasifikoval rod Secale a rozdelil ho na štyri druhy: S. sylvestre Host., S. vavilovii Grossh., S. 

cereale L. a S. strictum Presl [6]. Najnovšiu taxonómiu tohto rodu publikovali Frederiksen a 

Peterson v roku 1998. Uznávajú len tri druhy, ktorými sú S. sylvestre, S. strictum, S. cereale 

[7]. Napriek rôznym systémom klasifikácie, všetky fylogenetické štúdie preukázali podobný 

výsledok a to, že S. sylvestre je najstarším druhom. 

Naša práca je zameraná na objasnenie fylogenetických vzťahov medzi rôznymi druhmi 

rodu Secale použitím DarTseq markerov s vysokou hustotou, ktoré sú roztrúsené po celom 

genóme. 

 

Materiály a metódy 

Rastlinný materiál pozostával z 84 vzoriek Secale (divorastúce a domestikované 

vzorky) pôvodom zo Zakaukazska, Turecka a strednej Európy. Ako kontrolnú vzorku sme 

použili druh Triticum monococcum ssp. Aegilopoides. Vzorky DNA boli izolované zo zrna 

Secale použitím CTAB extrakčného pufru [200 nmol l-1Tris-Hcl (pH 8.0), 1.4 mol-1NaCl, 20 

mmol l-1 EDTA, 2% (w/v) CTAB, 0.2% (v/v) 2-merkaptoetanol] a High Pure PCR Production 

Purification Kit (Roche). 

 

 Tab.1 Vybrané vzorky použité v experimentoch 

Taxón Vzorky Krajina 

S. cereale 
CER 1 Pakistan 

CER41 Nemecko 

S. sylvestre 
SYL 6 Turecko 

SYL 14 Maďarsko 

S. strictum 
STR 11 Švédsko 

STR 5 Arménsko 

S. kuprijanovii 
KUP 4 Poľsko 

KUP 8 Azerbajdžan 

 

Vzorky extrahovanej DNA zo Secale boli zaslané na celogenómové genotypovanie 

použitím analýzy DarTseq, ktorá je modifikovanou verziou klasickej DarT analýzy. DarTseq 

metóda je založená na sekvenovaní vzoriek na základe Next Generation Sequencing (NGS) 

platformy použitím 13842 molekulárnych markerov, ktoré reprezentujú DNA polymorfizmy 

typu DarTseq. 

22



Binárne dáta získané z DarTseq boli analyzované použitím Tree analysis using New 

Technology (TNT), programom pre parsimonickú fylogenetickú analýzu s algoritmom na 

rýchle vyhľadávanie stromov [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe získaných dát z DarTseq, sme uskutočnili TNT analýzu. Ako výsledok sme 

získali fylogenetický strom, ktorý naznačuje genetické vzťahy vrámci rodu Secale. Pomocou 

TNT metódy sa nám podarilo rozdeliť našich 84 vzoriek do troch skupín: skupina I 

pozostávala len zo Secale sylvestre (jednoročná), skupina II pozostávala zo S. ancestrale, S. 

cerale, S. segetale, S. vavilovii (jednoročné) a skupina III pozostávala zo S. anatolicum, S. 

kuprijanovii, S.strictum (trváce druhy). To naznačuje, že rozdiel v životnom cykle medzi 

pereniálnymi a anuálnymi druhmi má významnú úlohu v determinácii vzťahov medzi rôznymi 

druhmi rodu Secale. Secale montanum, ktorý patrí do III skupiny, je na strome najbližšie ku 

kontrolnej vzorke (Triticum monococcum ssp. Agilopoides), a preto ho môžeme považovať za 

ancestrálny taxón rodu Secale, kým Secale cereale môžeme považovať za najmladší druh. Tak 

ako vo vyššie uvedených publikáciách, aj my sme z našich výsledkov detegovali, že Secale 

sylvestre je izolovaným druhom rodu Secale, čo naznačuje jeho skorú divergenciu od 

ostatných druhov. 

 

 
Obr. 1. Dendogram vytvorený z DarTseq dát, použitím Tree analysis using New Technology (TNT) 

Hodnoty na vetvách sú hodnoty bootstrapu. 
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Záver 

Použitím binárnych dát získaných z DarTseq sme zistili, že svetová populácia Secale 

je vytvorená z troch hlavných klastrov. Klaster I: S. sytlvestre; klaster II:  S.ancestrale, S. 

cereale, S. segetale, S.vavilovii; Klaster III: S. anatolicum, S. kuprijanovii, S. strictum. Druh 

Secale montanum je najstarším druhom rodu Secale a najmladším druhom je Secale cereale. 
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Abstract 

Simultaneous infection between herpesvirus and influenza A virus reduces reactivation of herpesviral 
latency in the model of MHV-68 infected Balb/c mice  

Our goal was to observe the interactions between two pathogens and immune system. After MHV-68 
persistent infection was established, mice were infected with Influenza A virus (IAV). This experimental animal 
model serve as a suitable model to reveal and understand analogous processes that occur in humans during 
simultaneous infection with two different viruses. Individual parameters of infection (vDNA detection in organs 
and blood) and levels of leukocytes in lungs and spleens were analysed. With regard to the assumed reactivation 
of MHV-68 we focused on detection of transcripts, typical for lytic infection (ORF50) and latency (ORF73), 
mainly in lungs, spleen, thymus and peritoneal exudate cells. Herpesviral DNA was detected in these organs in 
several intervals during the acute phase of IAV co-infection, but expression of monitored transcripts was 
lowered/decreased. Therefore, it could be supposed that herpes and influenza virus co-infection could be 
mutually beneficial for the host defense against both viruses. 

 

Keywords: co-infection; MHV-68, Influenza A virus 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Ľudia sú často vystavení pôsobeniu viacerých patogénov súčasne, vrátane často sa 

vyskytujúcich herpetických vírusov. Hostitelia, ktorí už čelia jednej infekcii, vykazujú vysokú 

citlivosť/náchylnosť na ďalší infekčný agens. Takýto jav bol už mnohokrát demonštrovaný na 

rozličných skupinách patogénov, vrátane parazitov, protozoí, baktérií a vírusov [1, 2]. 

Interakcie medzi niekoľkými agensmi môžu viesť k zmene imunitnej odpovede, čo vedie k 

heterológnej imunite alebo cross-protekcii. Viaceré výskumné tímy sa v posledných rokoch 

zaoberali dvojitou infekciou, jej vplyvom na imunitu hostiteľa a celkovým priebehom 

koinfekcie [3, 4]. V predchádzajúcich štúdiach bolo preukázané, že u myší infikovaných 

rôznymi herpesvírusmi, ako je napríklad myšací cytomegalovírus (MCMV) a myšací 

gamaherpesvírus, sa rozvinula rezistencia na intracelulárne bakteriálne patogény, ako Listeria 

monocytogenes a Yersinia pestis [5].  

Počas detstva sú ľudia infikovaní rôznymi herpesvírusmi. Po odoznení akútnej fázy 

infekcie zostávajú herpetické vírusy v “spiacom” stave známom ako latencia. Latencia 
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pretrváva po celý život hostiteľa a domnieva sa, že je to určitá forma parazitizmu, keďže 

necháva jedinca v ohrození pre následnú reaktiváciu a rozvinutie choroby [6]. Vírus Epsteina 

a Barrovej (EBV) je ľudský gamaherpesvírus s vysokou celosvetovou prevalenciou 

u dospelých jedincov (viac ako 90%), ktorý navodzuje celoživotnú perzistentnú infekciu 

v pamäťových B bunkách hostiteľa. EBV infekcia je bežne asociovaná s rôznymi malignitami 

[7, 8]. Infekcia EBV je počas detského veku často inaparentná, pričom rovnaká infekcia je u 

adolescentov a dospelých symptomatická a prejavuje sa ako infekčná mononukleóza [9]. 

Myšací herpetický vírus 68 (MHV-68) je patogén divožijúcich hlodavcov, ktorý je 

štruktúrne, biologicky a geneticky príbuzný ľudským herpesvírusom. Intranazálna infekcia 

myší s MHV-68 spôsobuje akútnu respiračnú infekciu s následným navodením celoživotnej 

latencie v B lymfocytoch, makrofágoch a dendritických bunkách. Kvôli vysokej sekvenčnej 

homológii s ľudskými gamaherpesvírusmi, MHV-68 poskytuje cenný in vivo experimentálny 

model pre štúdium gamaherpesvírusovej patológie a hostiteľskej imunity [10, 11, 12]. 

Štúdium dvojitej infekcie je dôležité pre objasnenie mortality u predtým klinicky 

zdravých jedincov v dôsledku akútnej chrípkovej infekcie a takisto sú tieto štúdia nevyhnutné, 

pretože väčšina populácie je latentne infikovaná najmenej jedným herpesvírusom. 

Pochopenie, ako koinfekcia môže zmeniť imunitnú odpoveď, možnú cytokínovú “búrku“, 

zápalovú imunopatológiu alebo možnú skríženú protekciu a heterológnu imunitnú odpoveď, 

môže byť kritické pre vznik nových stratégií v prevencii a liečbe infekcií.  

Výsledky tohto experimentu by mohli rozšíriť naše vedomosti o gamaherpesvírusovej 

patogenéze a objasniť možné ohrozenie spôsobené dvojitou infekciou, ktorá sa často objavuje 

i v realite. V klinickej praxi latentná infekcia ľudským herpesvírusom EBV, vírusom 

asociovaným s Kaposiho sarkómom a HHV-1, aj keď je nedeterminovaná, môže hrať až 

doteraz nepoznanú úlohu v ovplyvňovaní imunitnej odpovede na respiračný patogén, akým je 

aj vírus chrípky. 

 

Materiál a metódy 

 Vírusy a laboratórne zvieratá: MHV-68- prototypový myšací herpetický vírus 

získaný z divožijúcich hlodavcov; influenza A Mississippi/1/85 (H3N2) - chrípkový vírus 

adaptovaný na myšiach; BALB/c myši- inbrédna línia laboratórnych myší pochádzajúca z 

chovnej stanice v Brne. 

 Experimentálna infekcia: 6-8 týždňové myši boli intranazálne infikované MHV-68 s 

infekčnou dávkou 2x104 PFU v celkovom objeme 20 µl pod miernou anestézou. 45 dní po 

herpesvírusovej infekcii boli myši intranazálne infikované subletálnou dávkou (0,4 LD50)  
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vírusu chrípky v objeme 40µl/myš (2,2x107 PFU/ml). Kontrolným myšiam bol intranazálne 

podaný roztok PBS v objeme 20 µl. Myši boli usmrtené cervikálnou dislokáciou v 6. 

časových intervaloch a jednotlivé orgány boli ďalej analyzované. 

Detekcia vírusového genómu a transkriptov: Totálna DNA bola extrahovaná z 300 µl 

heparinizovanej krvi a z orgánových homogenátov. Po premytí v PBS sme použili komerčný 

kit Wizard® Genomic DNA Purification Kit od Promegy. DNA bola následne použitá ako 

templát v nestovanej PCR (nPCR) s využitím M7 primerov: M7-F1 (5´-

CTCGAACAACAATCCCACTACA-3´) a M7-R1 (5´-CGTATCCAAAGCAGGGTAGAAA-3´), M7-

F2 (5´-GCCCAAAATGGTGAGAGTGTA-3´) a M7-R2 (5´-GGTGGGTTCATCTTCCTGATT-3´). 

Celkovú RNA sme izolovali z peritoneálnych makrofágov, pľúc a slezín herpetických 

a koinfikovaných myší. Slezinu a pľúca sme spracovali a k homogenátom sme pridali 1 ml 

TRI Reagent® (SIGMA-ALDRICH) a postupovali presne podľa inštrukcií výrobcu. 

Komplementárna DNA (cDNA) bola syntetizovaná z celkovej RNA s použitím Revert Aid 

First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific). Ako kontrola bol použitý myšací β-

aktín. Následne bola cDNA použitá ako templát v nPCR, ktorou sme detegovali transkripty 

ORF50 a ORF73 (markery lytickej a latentnej infekcie MHV-68) s využitím gén-špecifických 

primerov: 73-F1 (5´-TAGTACCTTCTACGCTGCTG-3´) a 73-R1 (5´-

GTAGGTGCTTCAACAAACCA-3´), 73-F2 (5´-CCAAGGGTAAACAGCTAACTG-3´) a 73-R2 (5´-

CCTTCATCACCAGTACATGAG-3´), 50-F1 (5´-CCACCTGATCAAATATGCCA-3´) a 50-R1 (5´-

TGTGGGTTTCTTGTTTGGAC-3´), 50-F2 (5´-TGGCATATCCAGAGAAGTTGAG-3´) a 50-R2 (5´- 

TGGGAGTAGGTATGTAGCTCTG-3´). 

Prietoková cytometria. Slezina a pľúca boli spracované, bunky sa zafixovali a následne 

farbili nasledujúcimi protilátkami: Rat monoclonal to CD3 epsilon PE (Abcam) alebo Anti-

Mouse CD3e PE (eBioscience); Anti-Mouse CD4PerCP – Cy 5.5 (eBioscience); Anti-Mouse 

CD8a/Lyt – 2 – FITC (BECKMAN COULTER); Anti-Mouse CD19 FITC (CD5) 

(PROIMMUNE) - (CD19 PE-Cy5 (6D5); Anti-Mouse CD45 PE (eBioscience) a Rat Anti-

Mouse Ly-6G FITC (BD Pharmingen) počas 30. minút na ľade. Sediment sme 

rozsuspendovali s 300 µl verzénu + 1% FBS. Bunky boli analyzované prostredníctvom Guava 

easyCyteTM HT System Millipore a dáta sa vyhodnotili softwérom InCyte 2.5. 

 
Výsledky a diskusia 

Detekcia herpesvírusovej DNA v orgánoch a redukcia expresie ORF50 a ORF73 

v pľúcach a peritoneálnych makrofágoch. Prítomnosť herpesvírusovej DNA sme dokázali 

nPCR vo všetkých testovaných orgánoch takmer počas celého trvania infekcie u oboch 

experimentálnych skupín. Ďalej sme sledovali expresiu ORF50 a ORF73 ako markerov 
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lytickej, resp. latentnej infekcie. Chceli sme zistiť, či sekundárna infekcia vírusom chrípky 

ovplyvňuje reaktiváciu herpetického vírusu z latencie. Nedokázali sme však reaktiváciu 

MHV-68, zaznamenali sme len zníženie expresie ORF50 a ORF73 v pľúcach koinfikovaných 

myší. Tento efekt trval počas prvých dvoch intervalov (ORF50) a počas prvých troch 

intervalov v prípade sledovania expresie ORF73 (tab.1, 2). Tento istý fenomén sme zistili aj v 

peritoneálnych makrofágoch, k žiadnej zmene expresie MHV-68 však nedošlo v týmuse 

a slezine. V neskorších fázach infekcie (E4-E6) sme nepozorovali žiadne markantné rozdiely 

medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami myší. Predpokladáme, že v tomto štádiu 

infekcia vírusom chrípky už nemá taký dopad. Čo je však zodpovedné za túto reguláciu 

herpesvírusovej expresie zostáva v hypotetickej rovine. 

 

Tab. 1. Percento pozitivity expresie ORF50 v pľúcach 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

ORF50 
H 50 50 25 25 0 25 

HI 0 0 25 0 0 0 
E1-E6-číslo experimentu 

 

Tab. 2.  Percento pozitivity expresie ORF73 v pľúcach 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

ORF73 
H 50 50 50 25 0 0 

HI 25 0 0 25 0 0 
E1-E6-číslo experimentu 

 

Koinfekcia ovplyvňuje množstvo populácie leukocytov v pľúcach, nie však v 

slezine. Na 55.dpi MHV-68/10 dpi IAV sa populácia CD4+/CD8- T buniek v pľúcach dvojito-

infikovaných myší znížila v porovnaní s herpetickou monoinfekciou (obr.1A). Na druhej 

strane, populácia CD8+/CD4-T and CD19+/CD45+ B buniek v pľúcach koinfikovaných myší 

vzrástla v porovnaní s infekciou len MHV-68 (obr. 1B, 1C). Zistili sme, že množstvo CD8+ T 

buniek expanduje počas trvania akútnej fázy infekcie vírusom chrípky. Toto zistenie bolo v 

súlade s efektívnym eliminovaním vRNA vírusu chrípky z pľúc myší a so znížením 

infekčného titru IAV v pľúcach (výsledky nie sú uvedené). Je známe, že CD8+ T bunky sú 

kritické pre odstránenie intracelulárnych patogénov, vrátane vírusov a určitých baktérií [6]. 

Preukázali sme, že pretrvávajúca gamaherpesvírusová latencia ovplyvňuje množstvo 

cytotoxických T lymfocytov počas akútnej chrípkovej infekcie, čoho výsledkom je 

efektívnejšie odstránenie IAV. 
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Vyšetrovanie množstva neutrofilov ukázalo rapídnu redukciu Ly6G+/CD45+  

neutrofilov v pľúcach dvojito-infikovaných myší počas IAV infekcie, v porovnaní s IAV 

mono-infikovaných myší. Maximálne množstvo neutrofilov v pľúcach koinfikovaných myší 

bolo na 3.deň po infekcii IAV, ich percentuálne zastúpenie bolo o 48, 8% vyššie viac ako v 

prípade infekcie len IAV (obr.1D). Na druhej strane, relatívne množstvo Ly6G+/CD45+ 

neutrofilov v slezine koinfikovaných myší, v porovnaní so samotnou herpesvírusovou 

infekciou, bolo zvýšené (obr.2D). Žiadne iné výrazné rozdiely neboli v slezine zistené (obr. 

2A, 2B, 2C). Tieto výsledky demonštruujú, že prebiehajúca latentná infekcia MHV-68 u 

koinfikovaných myší ovplyvňuje množstvo neutrofilov počas trvania akútnej fázy IAV 

infekcie. 

 

 
 

Obr.1. Bunkový profil 
Percentuálne zastúpenie (A) CD3+CD4+CD8-, (B) CD3+CD8+CD4-, (C) CD19+CD45+ a (D) Ly6G+CD45+ buniek 

v pľúcach myší v určitých časových intervaloch v rôznych experimentálnych skupinách prostredníctvom 
prietokovej cytometrie. (A), (B) je populácia lymfocytov, (C), (D) je populácia leukocytov 

 

 
 

Obr.2. Bunkový profil  
Percentuálne zastúpenie (A) CD3+CD4+CD8-, (B) CD3+CD8+CD4-, (C) CD19+CD45+ a (D) Ly6G+CD45+ 

buniek v slezine myší v určitých časových intervaloch v rôznych experimentálnych skupinách prostredníctvom 
prietokovej cytometrie. (A), (B) je populácia lymfocytov, (C), (D) je populácia leukocytov 
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Záver 
Simultánna infekcia dvomi najviac rozšírenými s najviac prevalentnými vírusmi- 

herpesvírusom a vírusom chrípky ovplyvňuje imunitnú odpoveď a zmeny priebehu infekcie v 

porovnaní s monoinfekciami týmito vírusmi Podľa našich zistení sekundárna infekcia vírusom 

chrípky potláča reaktiváciu latentnej MHV infekcie. 
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Abstract 

The effect of hydro-electric plant Čierny Váh on structure of stoneflies communities 
The effect of the pumped storage hydro power plant Čierny Váh on stoneflies above and below the dam 

was investigated in 2012 and 2013. The discontinuity caused by the dam significantly impacts the species 
richness of stoneflies. Species of Taeniopterygidae, Perlodidae, Perlidae and Chloroperlidae families, which are 
predators – excepting Taeniopterygidae, were absent below the dam. Slovak saprobic index, Shannon – Wiener 
index and BMWP score reflect the impact on the ecological quality of water below the dam. 
 

Keywords: Čierny Váh; hydro-electric plant; stoneflies    

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hodnotenie bentických bezstavovcov, ako indikátorov vodných ekosystémov, dobre 

odráža ekologický stav vody. Pošvatky patria medzi významné ukazovatele pôvodnosti tokov 

a sú citlivé na zmeny teplotného, kyslíkového a prietokového režimu [1 – 2].  

Priehrady spôsobujú mierne zvýšenie a stálosť teploty vody pod nádržou, čo sa môže 

prejaviť poklesom hladiny kyslíka [3 – 4]. Avšak zabezpečenie dostatočného prietoku aj pri 

vyššej teplote vody môže viesť k optimálnemu okysličeniu vody pod nádržou [3]. Vodné 

nádrže zabezpečujú umelé stabilné fluktuácie prietokov, čo sa môže odraziť v náraste 

abundancie ale poklese druhového bohatstva bentických bezstavovcov [5]. 

Cieľom tejto práce bolo posúdiť vplyv prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh na 

spoločenstvá pošvatiek porovnaním druhového bohatstva, abundancie, a jednotlivých metrík 

na dvoch lokalitách, nad a pod vodnou nádržou. 

 

Materiál a metódy 

Kvantitatívne vzorky makrozoobentosu boli zbierané na 2 lokalitách rieky Čierny 

Váh. Prvá lokalita (L1) bola situovaná nad prečerpávacou vodnou elektrárňou Čierny Váh 

a druhá lokalita (L2) priamo pod nádržou. Odbery boli uskutočnené počas všetkých aspektov 

v roku; 4. 9. 2012, 30. 11. 2012, 22. 1. 2013 a  25 .6. 2013. 

Materiál bol získavaný pomocou odberáku ‚Hess sampler‘‘ o priemere 30 cm zo 

všetkých typov substrátu. Následne boli odobraté vzorky spoločne umiestňované do jednej 
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vzorkovnice na každej lokalite. Takto odchytený makrozoobentos bol v teréne fixovaný 4% 

roztokom formaldehydu. Bentické bezstavovce boli laboratórne pomocou binokulárnej lupy 

determinované do vyšších taxonomických skupín. Získané larvy pošvatiek boli pomocou lupy 

a mikroskopu determinované na úroveň druhu. Pri determinácii sa postupovalo podľa 

determinačného kľúča pošvatiek [2].  

Výsledky boli vyhodnocované pomocou programu ASTERICS [6]. Za skúmané 

obdobie sme získali spolu 870 lariev pošvatiek nad nádržou Čierny Váh a 672 lariev z lokality 

pod nádržou. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyvu vodných nádrží na pošvatky sa doposiaľ na Slovensku venovalo len niekoľko 

štúdií. Krno et al. skúmali vplyv vodného diela Turček [3]. Autori identifikovali výrazný 

pokles ročného kolísania teplôt vody pod nádržou, čo viedlo k eliminácii horských 

a podhorských druhov pošvatiek; Taeniopteryx auberti, Brachyptera monilicornis, 

Amphinemura sulcicollis, Protonemura praecox, P. auberti, Isoperla sudetica. 

Svitok a Novikmec vo svojej práci uvádzajú, že celková diverzita pošvatiek pri 

porovnaní lokalít nad a pod malou vodnou elektrárňou na potoku Hučava nebola významne 

zmenená, i keď vedci zaznamenali absenciu druhov Taeniopteryx auberti, Protonemura 

auberti, P. nimborum, Leuctra major, L. nigra pod nádržou. Autori pozorovali redukciu 

prietoku pod vodnou elektrárňou počas celého obdobia výskumu [7]. 

 Z nášho výskumu sme determinovali 23 druhov lariev pošvatiek nad vodným dielom 

Čierny Váh a len 10 druhov pošvatiek pod nádržou za celé sledované obdobie. Na lokalite 

pod nádržou sme zaznamenali absenciu druhov Brachyptera risi, Taeniopteryx auberti, 

Nemoura cinerea, Protonemura intricata, P. praecox, Leuctra armata, L. aurita, L. braueri, 

L. hippopus, Isoperla oxylepis, Perlodes intricatus, Dinocras cephalotes, Perla marginata, 

Chloroperla tripunctata, Siphonoperla neglecta, a S. taurica. Napriek strate spomenutých 

druhov sme však na tejto lokalite determinovali 2 druhy, ktoré sa nevyskytovali nad nádržou, 

a to Leuctra mortoni a L. prima (Tab. 1). 

 Celkovo sme zistili, že sa pod nádržou nevyskytovali druhy z čeľadí 

Taeniopterygidae, Perlodidae, Perlidae a Chloroperlidae. Z potravového hľadiska sa jedná 

o predátori, s výnimkou čeľade Taeniopterygidae, ktoré patria medzi zberače – zhŕňače. 

Svitok a Novikmec na lokalite pod vodnou nádržou taktiež zaznamenali významný pokles 

denzity predátorov pošvatiek, spôsobený rýchlymi zmenami prietokov [7]. Na lokalite L2 pod 

nádržou sme zaznamenali len druhy z čeľadí Nemouridae a Leuctridae, ktoré sú 
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z potravového hľadiska zberače – zhŕňače a drviče – kúskovače. Pre túto lokalitu boli 

charakteristické machy, nárasty a riasy, ktoré tvoria vhodné mikrohabitaty s dostatkom 

úkrytov a zdrojov potravy práve pre zástupcov týchto dvoch čeľadí. 

 

Tab. 1. Porovnanie početnosti druhového bohatstva pošvatiek nad a pod vodným dielom Čierny Váh 
 za celé študované obdobie. 

 

Početnosť/vzorka Nad nádržou Pod nádržou 

Brachyptera risi (Morton, 1896) 4 0 

Taeniopteryx auberti Kis et Sowa, 1964 2 0 

Amphinemura sulcicollis (Stephens, 1835) 3 26 

Amphinemura triangularis (Ris, 1894) 13 1 

Nemoura cambrica (Stephens, 1835) 3 2 

Nemoura cinerea (Retzius, 1793) 35 0 

Protonemura intricata (Ris, 1902) 2 0 

Protonemura nitida (Pictet, 1835) 5 3 

Protonemura praecox (Morton, 1894) 5 157 

Leuctra albida Kempny, 1899 177 0 

Leuctra armata Kempny, 1899 5 0 

Leuctra aurita Navas, 1919 2 0 

Leuctra braueri Kempny, 1898 1 0 

Leuctra hippopus Kempny, 1899 23 437 

Leuctra major Brinck, 1949 4 3 

Leuctra mortoni Kempny, 1899 0 3 

Leuctra prima Kempny, 1894 0 39 

Leuctra rauscheri Aubert, 1957 335 1 

Isoperla oxylepis (Despax, 1936) 81 0 

Perlodes intricatus (Pictet, 1841) 12 0 

Dinocras cephalotes (Curtis, 1827) 2 0 

Perla marginata (Panzer, 1799) 39 0 

Chloroperla tripunctata (Scopoli, 1763) 7 0 

Siphonoperla neglecta (Rostock, 1881) 96 0 

Siphonoperla taurica (Pictet, 1841) 14 0 

 
 

Na obidvoch skúmaných lokalitách boli počítané metriky prostredníctvom programu 

ASTERICS (Tab. 2) [2].   
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Tab. 2. Vyhodnotenie metrík nad (L1) a pod nádržou (L2) Čierny Váh. 

 

Metriky 4.9.2012 30.11.2012 22.1.2013 25.6.2013 

Abundancia/vzorka  

L1 313 389 86 82 

L2 256 116 139 161 

Počet taxónov  

L1 12 11 8 8 

L2 1 3 5 6 

Slovenský sapróbny index  

L1 0,88 0,446 0,744 1,148 

L2 1,3 1,235 1,249 1,006 

BMWP skóre  

L1 57 57 47 47 

L2 10 17 17 17 

Shannon-Wiener- Index  

L1 1,818 0,869 1,466 1,327 

L2 0 0,547 0,964 0,778 

Rhithron Typie Index  

L1 18,2 16,2 18,833 23,5 

L2 16 13,667 18,2 15,4 

 
 

Abundancia 

 V jesennom aspekte sme zaznamenali vyššiu abundanciu pošvatiek nad priehradou 

Čierny Váh, kedy 4.9.2012 sa eudominantným druhom ukázal Leuctra albida a Siphonoperla 

neglecta a 30.11.2012 Leuctra rauscheri a Isoperla oxylepis.  Na lokalite pod nádržou 

početnosť jedincov vzrástla v jarnom a letnom aspekte, kedy 22.1.2013 bol eudominantným 

druhom Leuctra hippopus a 25.6.2013 dominoval druh L. albida. Vysoká abundancia 

pošvatiek pod priehradou na jar a v lete bola spôsobená aj nižším počtom taxónov, čo viedlo k 

poklesu medzidruhovej konkurencie a predácie. 

Počet taxónov 

Na lokalite L1 nad nádržou bol zaznamenaný najvyšší počet taxónov za všetky 

skúmané aspekty. V septembri 2012 sme zaznamenali rozdiel až 11 druhov na skúmaných 

lokalitách. 
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Slovenský sapróbny index 

Podľa indexu saprobity, v jesennom aspekte sme zaznamenali na lokalite nad nádržou 

hodnoty xenosaprobity, pričom ostatné hodnoty spadajú do triedy oligosaprobity. Celkovo 

boli vyššie hodnoty saprobity zaznamenané na lokalite pod nádržou. 

BMWP skóre 

Vyššie hodnoty BMWP skóre boli charakteristické len pre lokalitu nad vodným 

dielom Čierny Váh počas celého študovaného obdobia. 

Shannon-Wiener- Index 

 Index diverzity sa ukázal vyšší na lokalite nad nádržou počas celého obdobia 

výskumu. 

Rhithron Typie Index 

 Hodnoty indexu odzrkadľujúceho zastúpenie ritrálových druhov sa prejavili vyššie na 

lokalite nad vodným dielom Čierny Váh. 

 

Záver 

Pošvatky sa ukázali veľmi citlivé na antropické zmeny prostredia spôsobené vodným 

dielom Čierny Váh. Pri porovnaní druhového bohatstva na lokalitách nad a pod vodným 

dielom sme zistili významný pokles diverzity pošvatiek pod nádržou. Lokalita pod vodnou 

nádržou sa ukázala mierne narušená, čo vykazujú vyššie hodnoty slovenského sapróbneho 

indexu, indexu diverzity Shannon-Wiener index a BMWP skóre. 
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Abstract 

 DNA analysis of lipoprotein lipase deficiency in Slovak patients with familial chylomicronemia 
Familial chylomicronemia is rare autosomal recessive disease with prevalence of 1:1 000 000 caused by 

homozygous or compound heterozygous mutations in genes LPL, APOC2, APOA5, LMF1 and GPIHBP1. 
Damaged or non-functional LPL results in a defect in triglyceride hydrolysis, resulting in severe 
hypertriglyceridemia, hepatosplenomegaly and acute pancreatitis. The aim of the study was to analyze the LPL 
gene in 8 patients with high levels of triglycerides (>16 mmol/l) and thereby confirm the diagnosis of familial 
LPL deficiency. DNA analysis consisted of direct sequencing of promoter and 10 coding exons of LPL gene. We 
have identified a mutation or unknown variant in LPL in five out of eight patients. At least two of three in silico 
programs (SIFT, Polyphen2 and MutationTaster) predicted potential pathogenicity in all of the novel variants. 
We have identified a genetic background of LPL deficiency in 4 patients. In one patient the DNA analysis 
revealed only one heterozygous mutation, therefore the other genes involved in familial chylomicronemia need to 
be analyzed. 

 

Keywords: familial chylomicronemia, severe hypertriglyceridemia, LPL deficiency; DNA diagnostics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Familiárna chylomikronémia je ochorenie charakterizované závažnou 

hypertriacylglycerolémiou, akumuláciou chylomikrónov v plazme počas lačnenia a je 

sprevádzaná jedným alebo viacerými z nasledujúcich klinických prejavov: eruptívne xantómy, 

lipemia retinalis, hepatosplenomegália, opakujúce sa bolesti brucha alebo akútna pankreatitída 

[1].  

V organizme sú dva hlavné zdroje triacylglycerolov (TAG) v plazme: exogénny zdroj 

z tukov v potrave, ktoré sa po resorbcii z čreva transportujú hlavne v chylomikrónových 

lipoproteínových časticiach; a endogénny zdroj tvoria triacylglyceroly syntetizované v pečeni, 

ktoré sú transportované vo VLDL lipoproteínoch. Lipoproteínová lipáza (LPL) je enzým 
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zodpovedný za lipolýzu lipoproteínov bohatých na triacylglyceroly. Enzým LPL sa nachádza 

na luminálnej strane kapilár a artérií, kde hydrolyzuje TAG na glycerol a voľné mastné 

kyseliny. LPL premieňa chylomikróny na chylomikrónové zvyšky, ako aj VLDL častice na 

LDL častice [2]. Spomedzi hormónov je dôležitým aktivátorom LPL inzulín. 

Apolipoproteín C-II je proteínový komponent chylomikrónov, VLDL a HDL častíc, ktorý 

funguje ako kofaktor lipoproteínovej lipázy, pričom jeho prítomnosť je nevyhnutná pre 

adekvátne fungovanie LPL [3]. Akýkoľvek defekt v génoch zapojených do tejto kaskády 

procesov môže spôsobiť vznik hypertriacylglycerolémie. 

Odhadovaná prevalencia familiárnej chylomikronémie je 1: 1 000 000 [4]. 

V súčasnosti je známych päť genetických príčin zodpovedných za fenotyp familiárnej 

chylomikronémie a to mutácie v géne pre lipoproteínovú lipázu (LPL), apolipoproteín C-II 

(APOC2), apolipoproteín A-V (APOA5), faktor 1 zodpovedný za maturáciu lipázy (LFM1) a 

HDL viažúci proteín 1 kotviaci glykozilfosfatidylinozitol (GPIHBP1) [5]. Najčastejšiou 

príčinou familiárnej chylomikronémie je deficit lipoproteínovej lipázy, nasledovaný deficitom 

apolipoproteínu C-II, pričom ostatné genetické príčiny sú raritné. 

Familiárny deficit lipoproteínovej lipázy je zriedkavé autozómovo recesívne 

ochorenie zapríčinené homozygotnými alebo zloženými heterozygotnými mutáciami v géne 

pre lipoproteínovú lipázu (LPL). U jedincov s týmto defektom dochádza k tvorbe 

poškodeného alebo úplne nefunkčného enzýmu lipoproteínovej lipázy. Poškodená či 

nefunkčná LPL má za následok zníženú alebo chýbajúcu hydrolýzu TAG, čo spôsobuje ťažkú 

hypertriacylglycerolémiu [6]. 

Pre vyhnutie sa komplikáciám ako sú pankreatitídy, je potrebná včasná diagnostika 

pacientov s deficitom LPL a začatie liečby (diéta s obmedzeným príjmom na TAG bohatých 

jedál, často v kombinácii s farmakologickou liečbou antioxidantmi, fibrátmi alebo kyselinou 

nikotínovou) [7]. V súčasnosti sa veľké nádeje vkladajú do liečby prostredníctvom génovej 

terapie, pričom liek (Glybera) využívajúci tento prístup už bol v Európskej únii schválený [8]. 

Glybera je adenoasociovaný vírusový vektor, ktorý je naprogramovaný exprimovať LPL 

v kostrových svaloch. Podáva sa ako jedna intramuskulárna injekcia do stehenného svalu, 

ktorá signifikantne redukuje TAG v plazme najbližších 12 až 14 týždňov po jej administrácii 

[9]. Pre podstúpenie génovej terapie je však nevyhnutné potvrdiť diagnózu deficitu LPL DNA 

analýzou [1]. 

Cieľom našej práce bolo analyzovať gén pre lipoproteínovú lipázu u 8 pacientov so 

závažnou hypertriglyceridémiou, a tým zistiť príčinu ochorenia.  
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Materiál a metódy 

V spolupráci s Metabolickým centrom doc. K. Rašlovej a 1. detskou klinikou DFNsP 

v Bratislave boli do laboratória Diabgene odoslané vzorky od 8 pacientov so závažnou 

hypertriacylglycerolémiou (TAG > 16 mmol/l). Pacientom bola odobraná vzorka periférnej 

krvi na DNA analýzu. Na izoláciu DNA bol použitý štandardný postup komerčne dodávaného 

kitu E. coli Whole Blood DNA Maxi preparation Kit (BioTeke Corporation, Čína). 

Primery pre analýzu génu LPL boli dizajnované pomocou programu PRIMER BLAST. 

Vo vzorkách od všetkých pacientov bol analyzovaný gén pre LPL priamym obojsmerným 

sekvenovaním pomocou BigDye Terminator v 1.1 & v 3.1 5 x Sequencing Buffer (Applied 

Biosystems, USA) na genetickom analyzátore ABI – Hitachi 3130 (Applied 

Biosystems/Hitachi, USA/Japonsko). Získané sekvenačné dáta boli vyhodnotené pomocou 

softvéru SeqScape v 2.7 (Applied Biosystems, USA) a porovnané s referenčnou sekvenciou 

génu z databázy Genebank. 

 

Výsledky a diskusia 

V súbore ôsmich pacientov sme mutáciu alebo nový variant génu LPL identifikovali 

u piatich probandov. Dvaja pacienti (P1 a P2) boli homozygoti pre známe mutácie 

(p.Trp113Arg v exóne 3 a p.Gly215Glu v exóne 5). U troch pacientov sme v zloženom 

heterozygotnom stave detegovali 2 známe mutácie a 3 nové varianty, a to v nasledovných 

kombináciách: u pacienta s označením P3 sa identifikovala známa mutácia p.Gly215Glu 

v kombinácii s novou mutáciou p.Asn281*. Pacient P4 je zložený heterozygot pre dva nové 

varianty (p.Arg197His a p.Gly215Ala, oba v exóne 5). Všetci títo pacienti mali hodnoty TAG 

v rozmedzí 16,8 mmol/l až 45,7 mmol/l a komplikácie spojené s akútnymi pankreatitídami. 

Pacient P5 je nosičom nového variantu v exóne 8 (p.Ile431Phe) v heterozygotnom stave. Ide 

o pacienta s diabetom 1. typu, pričom hodnoty TAG sa pohybujú medzi 2 a 4 mmol/l pri 

dobrej kompenzácii diabetu a až do 270 mmol/l pri závažnom deficite inzulínu (pri ťažkej 

diabetickej ketoacidóze s kómou), avšak akútna pankreatitída sa doposiaľ nevyskytla. 

Pre nové varianty predikovali minimálne dva z troch in silico programov (SIFT, Polyphen2, 

MutationTaster) pravdepodobný vplyv na funkciu proteínu, pričom okrem variantu 

p.Arg197His neboli popísané v databáze 1000 Genomes (Tab.1). Na druhej strane všetky 

varianty sa nachádzajú v oblasti konzervovanej u stavovcov. 
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Tab. 1. In silico analýza nových variantov v géne LPL 

 

Exón Variant Polyphen2 SIFT MutationTaster Počet jedincov 

Exón 5 p.Gly215Ala 
Pravdepodobne 
poškodzujúca 

Tolerovaná 
Spôsobujúca 
ochorenie- 

1 

Exón 6 p.Asn281* - - - 1 

Exón 8 p.Ile431Phe 
Pravdepodobne 
poškodzujúca 

Patogénna 
Spôsobujúca 

ochorenie 
1 

 
Polyphen2, SIFT a MutationTaster sú predikčné programy funkčnej analýzy exónových variantov; 

- variant nebol analyzovaný daným programom 
 
U pacienta P3 bola identifikovaná známa mutácia p.Gly215Glu v exóne 5 

v kombinácii s novým variantom p.Asn281* v exóne 6. Keďže išlo o nový variant, pre 

vylúčenie jeho prítomnosti na jednej alele spolu s mutáciou sme analyzovali prítomnosť 

týchto variantov aj u rodičov pacienta. Matka probanda je heterogytom pre mutáciu 

p.Gly215Glu a otec nesie nový variant  p.Asn281* v heterozygotnom stave. Probandkin 

manžel je jej 2. stupňový bratranec z matkinej strany, preto sme analyzovali exón 5 pre 

vylúčenie prítomnosti mutácie p.Gly215Glu (Obr. 1). Prítomnosť tejto mutácie sa u manžela 

nepotvrdila. 

 
 

Obr. 1. Rodokmeň pacienta P3 s mutáciou p.Gly215Glu a novým variantom p.Asn281* v géne LPL. 

V obrázku sú uvedené hladiny TAG v mmol/l. Znak = pre normálnu alelu. 
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U pacienta P4 sme identifikovaly dva nové varianty p.Arg197His a p.Gly215Ala. 

Keďže ide o nové varianty, je potrebné vykonať analýzu génu LPL aj u rodičov probanda. 

U pacienta P5 sme identifikovali iba jeden recesívny variant p.Ile431Phe. Keďže ide o 

o autozómovo recesívne ochorenie, je potrebné zvážiť genetickú analýzu aj ďalších génov 

spôsobujúcich familiárnu chylomikronémiu ako APOC2, APOA5, LMF1 a GPIHBP1 (napriek 

tomu, že fenotyp so vzostupom TAG je vysvetliteľný vplyvom intermitentného deficitu 

inzulínu). 

 

Záver 

DNA analýzou sme u 4 pacientov potvrdili definitívnu diagnózu deficitu 

lipoproteínovej lipázy nálezom mutácie alebo variantu na oboch alelách génu LPL. U jedného 

pacienta s intermitentnou hypertriacylglycerolémiou a diabetom 1. typu sa identifikoval nový 

variant LPL v heterozygotnom stave. V prípade zvyšných troch pacientov sa plánuje 

doplnenie DNA analýzy ďalších génov spôsobujúcich toto ochorenie. 
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Abstract 

 Uptake and accumulation of gold and silver in sunflower plants grown in substrates from previous 
mining activity 
 Phytomining is a process that uses in particular phytoextraction as one of phytoremediation methods. 
In this process plants that have ability to accumulate or even hyperaccumulate precious metals can be used. 
However, there is often problem with low availability of rare elements such as gold or silver from the soil 
substrate. The aim of this paper was to evaluate the growth and accumulation of gold and silver in sunflower 
plants (Helianthus annuus L.) grown in various substrates containing mining sludge. Our experiments showed 
that plants grown in the mining sludge produced lower amount of aboveground and underground biomass 
compared to the control plants. This is presumably because of increased toxicity of heavy metals and toxic 
elements in the mining sludge and not by nutrient deficiency in the substrates. Plants were able to accumulate in 
aboveground tissues very small amounts of gold and silver although the question of efficiency of this process is 
still not fully answered. 
 

Keywords: gold; phytomining; plant biomass; silver; sunflower 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi bioremediačné techniky patria aj fytoremediácie, ktoré čistia životné prostredie 

pomocou rastlín. Pojem „fytoremediácie“ je zložený z dvoch slov: gréckeho φυτο (fyto), čo 

znamená "rastlina" a latinského remedium čo znamená "obnovenie rovnováhy". Myšlienka 

využitia rastlín k odstráneniu kovu z prostredia nie je nová. Už storočia používajú ľudia 

rákosové porasty a mokrade na vyčistenie odpadových vôd. Výsadba rastlín je najstaršou 

technológiou využívanou na obnovu antropogénne poškodenej krajiny [1]. K pojmu 

fytoremediácie patria v súčasnosti zvlášť rastliny - hyperakumulátory, ktoré sú schopné 

akumulovať veľké množstvo kovu. Koncept využitia hyperakumulujúcich rastlín vo 

fytoremediáciách rozvinul Chaney v roku 1997 [2]. Prvý experimentálny výskum sa 

uskutočnil na poli v Rothamsted Experimental Station [3]. 

Pri použití fytoremediačných technológii sa používajú dve základné stratégie: 

fytodekontaminácia a fytostabilizácia [4]. ,,Phytomining“ je fytoremediačná metóda, ktorá 

využíva rastliny k odstráneniu škodlivých látok z prostredia [5]. Využíva ,,prirodzenú 

atenuáciu“, ktorá je definovaná ako súhrn procesov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v životnom 

prostredí a vedie k zníženiu množstva toxicity, mobility, objemu, alebo kontaminácie pôdy 
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bez ľudského zásahu. 

Drahé kovy ako napr. zlato (Au) a striebro (Ag) možno získať z pôvodných druhov 

rastlín pestovaných v procese rekultivácie odpadového substrátu po bývalej banskej ťažbe [6]. 

Cieľom tohto experimentu bolo charakterizovať rastové procesy a mieru akumulácie 

drahých kovov (Au a Ag) v rastlinách slnečnice ročnej, ktorá bola pestovaná v substráte so 

zvýšeným obsahom niektorých kovov pochádzajúcom z aktívnej banskej činnosti.  

 

Materiál a metódy 

 Pri tomto experimente sme ako experimentálny materiál používali slnečnicu ročnú, 

kultivar Codicap (Helianthus annuus L. cv. Codicap). Rastliny sme pestovali v troch 

substrátoch v kvetináčoch s rozmermi 10 x 10 x 7,5 cm (celkový objem 0,75 L) a zalievali 

sme ich destilovanou vodou, resp. Hoaglandovým živným roztokom s polovičnou 

koncentráciou živín. Pri všetkých variantoch sme upravili výsledné pH roztoku na hodnotu 

6,2 pomocou 1 M HCl. Substráty predstavovali: 1. pôda (komerčný záhradnícky substrát od 

spoločnosti Agro CS Slovakia a. s.), 2. haldovina (odpadový odkaliskový materiál po banskej 

činnosti v bani Rozália, Hodruša-Hámre, ktorý je obohatený o rôzne kovy, vrátane Au a Ag) 

3. haldovina s prímesou pôdy (zmes haldoviny a pôdy v hmotnostnom pomere 3 : 1). 

Experimentálne rastliny sme pestovali v kultivačnej komore v týchto variantoch: 1. kontrola 

(K , substrát č. 1 zalievaný Hoaglandovým roztokom s polovičnou koncentráciou živín), 2. 

haldovina (H, substrát č. 2 zalievaný Hoaglandovým roztokom s polovičnou koncentráciou 

živín), 3. kontrola + haldovina (K+H , substrát č. 3 zalievaný Hoaglandovým roztokom 

s polovičnou koncentráciou živín),  4. kontrola + voda (KV, substrát č. 1 zalievaný 

destilovanou vodou), 5. haldovina + voda (HV , substrát č. 2 zalievaný destilovanou vodou) 

a 6. kontrola + haldovina + voda (K+HV , substrát č. 3 zalievaný destilovanou vodou). 

 Po 7-týždňovej kultivácii 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. Koncentráciu Au a Ag sme stanovili v nadzemnej časti pomocou 

ICP-MS v geoanalytických laboratóriách Acme – Bureau Veritas v Kanade. Na štatistické 

vyhodnotenie výsledkov sme použili softvér Statgraphics Centurion XV, v. 15.2.05 (StatPoint, 

Inc. Warrenton, VA, USA). 
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Výsledky a diskusia 

Celkový habitus rastlín 

Medzi jednotlivými variantmi zalievanými Hoaglandovým živným roztokom 

s polovičnou koncentráciou živín sme zaznamenali vizuálne rozdiely v raste, najvýraznejšie 

boli medzi K a H variantom, pričom K variant a KH variant sa od seba veľmi neodlišovali. V 

nadzemnej časti H variantu sa prejavil výrazne redukovaný celkový rast, znížený počet listov s 

početnými chlorózami a nekrózami (Obr. 1A). Experimentálne rastliny v rovnakých 

substrátoch ale zalievaných len destilovanou vodou mali celkovo etiolovaný vzhľad a pri 

variantoch K+HV a HV sme pozorovali početné chlorózy a viditeľný pokles obsahu 

chlorofylu (Obr. 1B). 

 

Obr. 1. Celkový habitus 7-týždňových rastlín H. annuus pestovaných v troch rôznych substrátoch 
v kontrolovaných podmienkach kultivačnej komory zalievaných Hoaglandovým živným roztokom s polovičnou 

koncentráciou živín (A) a destilovanou vodou (B). 1. kontrola (K , substrát č. 1 zalievaný Hoaglandovým 
roztokom s polovičnou koncentráciou živín), 2. haldovina (H, substrát č. 2 zalievaný Hoaglandovým roztokom 

s polovičnou koncentráciou živín), 3. kontrola + haldovina (K+H , substrát č. 3 zalievaný Hoaglandovým 
roztokom s polovičnou koncentráciou živín),  4. kontrola + voda (KV , substrát č. 1 zalievaný destilovanou 

vodou), 5. haldovina + voda (HV , substrát č. 2 zalievaný destilovanou vodou) a 6. kontrola + haldovina + voda 
(K+HV , substrát č. 3 zalievaný destilovanou vodou). Mierka = 20 cm. 

 

Suchá hmotnosť nadzemnej a podzemnej časti 

 Meranie suchej hmotnosti nadzemných častí rastlín všetkých troch variantov potvrdilo 

viditeľné rozdiely. Vo variantoch zalievaných Hoaglandovým živným roztokom, ale aj vo 

variantoch zalievaných destilovanou vodou sme zaznamenali výrazné zmeny. Suchá hmotnosť 

nadzemnej časti klesla v H variante v porovnaní s kontrolou. Pri štatistickom spracovaní 

A B 
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suchej hmotnosti nadzemných častí rastlín, ktoré boli zalievané destilovanou vodou sme 

najväčšie rozdiely zaznamenali pri kontrolnom variante (KV) a variante s haldovinou (HV). 

Tieto rozdiely môžeme označiť za preukazné. Rozdiely sme však zaznamenali aj medzi KV a 

K+HV (Obr. 2). Pokles suchej hmotnosti nadzemnej časti H a HV variantu je pravdepodobne 

spôsobený zvýšenou mierou toxicity substrátu, ktorý okrem drahých kovov obsahuje aj 

zvýšený podiel ťažkých kovov a toxických prvkov ako napr. Cd, Pb, Zn, As. Ďalšou 

možnosťou poklesu tvorby biomasy je nedostatok živín v substráte. Napriek tomu rastliny, 

ktorým boli dodané živiny no forme Hoaglandovho roztoku, nepreukázali štatistický rozdiel 

v tvorbe biomasy oproti rastlinám, ktoré rástli v haldovine zalievanej destilovanou vodou 

(Obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2. Suchá hmotnosť nadzemnej a podzemnej časti rastlín H. annuus (g). Varianty1. kontrola (K , substrát č. 1 
zalievaný Hoaglandovým roztokom s polovičnou koncentráciou živín), 2. haldovina (H, substrát č. 2 zalievaný 

Hoaglandovým roztokom s polovičnou koncentráciou živín), 3. kontrola + haldovina (K+H , substrát č. 3 
zalievaný Hoaglandovým roztokom s polovičnou koncentráciou živín),  4. kontrola + voda (KV , substrát č. 1 

zalievaný destilovanou vodou), 5. haldovina + voda (HV , substrát č. 2 zalievaný destilovanou vodou) a 6. 
kontrola + haldovina + voda (K+HV , substrát č. 3 zalievaný destilovanou vodou). Výsledky sú priemerom min. 3 

hodnôt ± SD. Rôzne písmená indikujú preukazné rozdiely pri hladine preukaznosti P ≤ 0,05. 
 

Stanovenie koncentrácie Au a Ag vo vzorkách 

 Pri stanovení koncentrácie Au a Ag v nadzemných častiach rastlín slnečnice ročnej 

sme zistili, že rastliny sú schopné čiastočnej akumulácie týchto prvkov napriek tomu, že 

príjem Au a Ag je do rastlín veľmi obmedzený v dôsledku nízkej bioprístupnosti týchto 

prvkov zo substrátu [7]. Najvyššiu koncentráciu Au aj Ag sme zaznamenali pri variante H v 

porovnaní s ostatnými variantmi (Tab. 1).  
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Tab. 1. Koncentrácia Au a Ag v nadzemných častiach rastlín (µg/kg). Výsledky sú priemerom min. 3 hodnôt ± 
SD. Rôzne písmená indikujú preukazné rozdiely pri hladine preukaznosti P ≤ 0,05. 

 

 Au K/KV H/HV K+H/K+HV 

SLNEČNICA/Hoagland. živný roztok 0,25  ±0,07 b 9,3  ±5,8 a 0,53  ±0,15 b 
SLNEČNICA/destilovaná voda  0,23  ±0,06 B 1,35  ±0,49 AB 1,77  ±0,83 A 

    
    
 Ag K H K+H 

SLNEČNICA/Hoagland. živný roztok 3,33  ±1,52 b 16,5  ±0,71 a 4,3  ±1,11 b 
SLNEČNICA/destilovaná voda  7,5  ±2,11 A 11,5  ±2,12 A 6,5  ±2,13 A 

 

Záver 

Z našich experimentov vyplýva, že rastliny druhu slnečnica ročná (Helianthus annuus 

(L.)) rastúce v haldovine tvorili menšie množstvo nadzemnej aj podzemnej biomasy 

v porovnaní s rastlinami kontrolného variantu. To je pravdepodobne aj dôsledkom zvýšenej 

toxicity ťažkých kovov a toxických prvkov v haldovine. Medzi rastlinami zalievanými 

Hoaglandovým roztokom s polovičnou koncentráciou živín a rastlinami zalievanými len 

destilovanou vodou nebol výrazný rozdiel v tvorbe biomasy, z čoho usudzujeme, že 

nedostatok esenciálnych makronutrientov rast výrazne neovplyvnil. Napriek nízkej 

bioprístupnosti zlata a striebra zo substrátu rastliny dokázali akumulovať vo svojich 

nadzemných častiach nízke množstvá týchto prvkov. Ekonomické zhodnotenie týchto rastlín 

v procese ,,phytomining“-u je predmetom diskusie.  
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Abstract 

Molecular taxonomy and genetic variabilty of species Heterotrissocladius marcidus (Diptera: 
Chironomidae) from Tatra lakes 
 This paper deals with taxonomic status of Heterotrissocladius marcidus (Diptera: Chironomidae). The 
individuals for this study were collected in the littoral zone of 16 glacial lakes in the High Tatra Mountains (15 in 
Slovakia, 1 in Poland). Fragment of mitochondrial DNA (792 bp of gene for cytochrom c oxidase I) was analyzed 
in 223 samples (larvae). Constructed phylogenetic tree revelaed at least two well defined lineages, suggesting 
presence of 2 – 3 cryptic species. The dominant lineage included 12 haplotypes, presumably representing the real 
genetic diversity of H. marcidus in the Tatra lakes. 
 

Keywords: mtDNA; cytochróm c oxidáza I; ľadovcové jazero; Tatry; Slovensko; Poľsko 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Plesá a plieska ľadovcového pôvodu ležiace na území Tatier predstavujú pre vodné 

živočíchy unikátny habitat. Druhová diverzita ich spoločenstiev je pomerne dobre preskúmaná, 

avšak výskum na úrovni genetickej štruktúry a vzťahov medzi subpopuláciami jednotlivých 

druhov je len v začiatkoch. 

Z publikovaných údajov o spoločenstvách makrozoobentosu tatranských jazier je 

zjavné, že spomedzi všetkých vyšších taxonóv sa ako najpočetnejšia a druhovo najbohatšia 

preukázala čeľaď pakomárovité (Diptera: Chironomidae) [1]. Ako modelový druh pre štúdium 

populačno-genetických vzťahov na tomto území bol preto zvolený zástupca tejto čeľade  – 

Heterotrissocladius marcidus (Walker, 1856), ktorý je pokladaný za najrozšírenejší a zároveň 

najpočetnejší druh vodného hmyzu tatranských plies [1, 2]. 

V rámci štúdia populačno-genetickej štruktúry tohto druhu boli analyzované dva 

fragmenty mitochondriálnych génov : cytochróm b a cytochróm c oxidáza podjednotka I (ďalej 

len mtCOI). Práve analýza mtCOI naznačila aj otázky ohľadom taxonomického statusu tohto 

„druhu“ na území Tatier. 
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Materiál a metódy 

Analyzované jedince (223 lariev) boli zozbierané z tatranských plies v rozmedzí rokov 

2009 až 2013 (Tab. 1). Vzorky boli z litorálu 16-tich jazier odobrané kvalitatívne pomocou 

ručnej sieťky s kruhovým, resp. slzičkovitým rámom, s veľkosťou ôk 300 µm metódou 

„kicking technique“, t. j. rozrušovaním sedimentu nohou a následným zachytávaním 

vyplaveného organického materiálu do sieťky [3]. Materiál bol vytriedený pod 

stereomikroskopom pri 10‐násobnom zväčšení a fixovaný čistým liehom. Na determináciu 

lariev H. marcidus boli použité dostupné kľúče na určovanie lariev pakomárov [4, 5]. 

 

Tab. 1. Charakteristika vzoriek 
Legenda: n – počet jedincov. 

 
Dolina Pleso Rok 

zberu 
n 

Batizovská Batizovské 2009 17 

Bielovodská Zmrzlé 2009 16 

 Zelené Kačacie 2013 15 

okolie Štrbského plesa Pond pri Rakytovských plieskach 2012 6 

Furkotská Nižné Wahlenbergovo 2013 15 

 Vyšné Wahlenbergovo 2013 14 

Gąsienicowa Zmarzly Staw Gąsienicowy 2013 12 

Kolová Kolové 2009 15 

Malá Studená Malé Spišské 2013 16 

 Prostredné Spišské 2013 15 

Veľká Studená Vareškovo 2009 15 

 Vyšné Zbojnícke 2009 14 

Mlynická Stredné Kozie 2012 14 

 Nižné Volie 2013 15 

Temnosmrečinská Vyšné Temnosmrečinské 2013 10 

 
Pond medzi Vyšným a Nižným 
Temnosmrečinským plesom 2013 14 

 

Z vybraných jedincov bola DNA izolovaná Chelexovou metódou [6]. Na izoláciu bol 

použitý celý jedinec a DNA je uložená v mraziacich boxoch pri teplote - 25°C na Ústave 

zoológie SAV v Bratislave. PCR reakciami bol pomocou primerov Pat a Jerry [7] 

amplifikovaný fragment mitochondriálneho génu mtCOI. PCR prebiehala v termocykleri 

(Eppendorf Mastercycler Pro) za nasledovných podmienok: (1) počiatočná denaturácia: 94 °C 

(5 min); (2) 30 cyklov: denaturácia: 94 °C (30 s), anelácia: 48 °C (90 s), polymerizácia: 72 °C 

(60 s); (3) terminácia: 72 °C (10 min.). Po prebehnutí gélovej elektroforézy (PowerPac Basic, 

BIO-RAD) na 1 % agarózovom géli, boli PCR produkty vizualizované v UV transluminátore 

(Gel Logic 2/2 PRO, Carestream). PCR produkty boli odoslané na purifikáciu a sekvenovanie 

49



do externého laboratória (Macrogen Europe Inc., Amsterdam, Holandsko). Získané sekvencie 

boli upravené v programe Sequencher 5.0.1. Výsledná matica znakov, analýza príbuznosti, 

resp. podobnosti vzoriek s využitím metódy maximum-likelihood a výpočet genetickej 

vzdialenosti (uncorrected p-distance) boli vykonané v programe MEGA 5.05. [8]. Grafické 

znázornenie kladogramu bolo vytvorené v programe FigTree v1.4.2. Intervaly spoľahlivosti 

jednotlivých uzlov boli vypočítané neparametrickou metódou „bootstrapping“ s 1000 

pseudoreplikáciami [9], pričom spoľahlivosť uzlov je smerodajná pri hodnote nad 50 %. 

Haplotypová mapa populácie H. marcidus bola vytvorená v programe Network 4.6. [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Tatranské populácie vodného hmyzu sú evolučne mladé, a preto by sa dalo očakávať, že 

DNA jedincov bude málo diverzifikovaná. Predpokladali sme, že mtCOI, ako menej variabilný 

úsek mitochondriálnej DNA, nebude vykazovať veľké vnútrodruhové rozdiely medzi 

subpopuláciami (t.j. jednotlivými jazerami), ani v rámci subpopulácií. Analýza mtCOI (Obr. 

1a) však naznačila prítomnosť dvoch zreteľne odlíšených evolučných vetiev (Het_01 a Het_02 

+ Het_03), ktorých molekulárna vzdialenosť (Tab. 2) dosahuje cca 7-8 %, čo výrazne presahuje 

rozdiely na medzidruhovej úrovni, ktorá sa pohybuje okolo 3 % [11]. K dominantnej vetve 

Het_01 sa pričlenilo až 75 % jedincov (168 lariev). Aj napriek vysokému počtu jedincov, vetva 

Het_01 vykazovala nižšiu variabilitu ako vetva Het_02+ Het_03 (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Hodnoty genetickej vzdialenosti (uncorrected p-distance) medzi skupinámi na základe analýzy 
fragmentu mitochondriálneho markeru - génu pre cytochróm c oxidázu podjednotku I 

Legenda: Het_01/02+03 – hlavné fylogenetické skupiny druhu H. marcidus, Outg_01/02 – príbuzné skupiny 
pakomárov pre porovnanie: 01 – Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873), 02 – Macropelopia sp. 

(Tanypodinae), D – priemerná diverzita v skupine (p-distance) 
 

 Het_01 Het_03 Het_02 Outg_01 Outg_02 D 
Het_01      0,002 
Het_03 0.076     0,007 
Het_02 0.089 0.031    0,006 

Outg_01 0.193 0.190 0.192    
Outg_02 0.220 0.207 0.219 0.196   

 

Populačno-genetickú štruktúru sme ďalej analyzovali len u jedincov dominantnej vetvy 

(Het_01). Analýza molekulárnych dát v rámci tejto línie potvrdila prítomnosť 12-tich 

haplotypov (Obr. 1c). Haplotypová mapa zohľadňujúca frekvenciu výskytu haplotypov 

potvrdila 2 dominantné haplotypy (H1 a H2).  
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Obr. 1. Vyhodnotenie analýzy fragmentu mitochondriálneho markeru - génu pre cytochróm c oxidázu 

podjednotku I.  vzoriek Heterotrissocladius marcidus 
1a) Maximum-likelihood kladogram. Ako „outgroups“ boli použité príbuzné druhy z čeľade Chironomidae: 

Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873) (Diamesinae) a Macropelopia sp. (Tanypodinae); (n) – počet jedincov; 
1b) Maximum-likelihood kladogram vzoriek H. marcidus patriacich do dominantnej línie; (n) – počet jedincov; 

1c) Haplotypová mapa dominantnej línie tatranskej populácie H. marcidus. Veľkosť kruhov reprezentuje 
frekvenciu jednotlivých haplotypov, farebná výplň reprezentuje príslušnosť vzoriek k jednotlivým plesám. 

 

Predložené výsledky dopĺňajú mozaiku prvých štúdií genetickej štruktúry založenej na 

analýze fragmentu mitochondriálneho génu pre cytochróm b u dvoch druhov vodných 

chrobákov a to u druhu Agabus bipustulatus (Coleoptera: Dytiscidae) [12 – 14], pričom bola 

preukázaná relatívne vysoká genetická variabilita na geograficky malom území a u tatranskej 

populácie druhu Agabus guttatus (Paykull, 1798) s porovnateľným množstvom jedincov (102 

ex), kde sa preukázali dva najfrekventovanejšie haplotypy [15], podobne, ako pri vetve Het_01. 

Tieto výsledky na základe jedného mitochondriálneho markeru dedeného po matke však 

nie sú dostatočné na ucelené závery. V budúcnosti budú dáta doplnené o ďalší mitochondriálny 

– proteín-kódujúci marker – fragment génu pre cytochróm b a jadrové markery – mikrosatelity.  

Študovaný druh patrí medzi pomerne ľahko určiteľné taxóny, kde typickým znakom 

lariev je tmavé submentum. Na základe determinácie pomocou stereomikroskopu však neboli 

u lariev zaznamenané žiadne signifikantné morfologické rozdiely. Bitušík [4] uvádza, že na 

Slovensku sa vyskytuje iba jeden druh rodu Heterotrissocladius, a to H. marcidus. Na základe 
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molekulárnych dát teda konštatujeme, že ide pravdepodobne o komplex kryptických druhov. 

Na doriešenie tejto otázky však bude potrebné získať všetky vývinové štádiá potenciálnych 

„druhov“, ako aj typový materiál H. marcidus. 

 

Záver 

Aj napriek tomu, že ide o predbežné výsledky, fakt, že na území Tatier sa 

pravdepodobne nenachádza len jeden druh H. marcidus, ale že sa pravdepodobne jedná 

o komplex viacerých kryptických druhov, bude potrebné brať do úvahy pri vyhodnocovaní 

populačných štúdií. Získané výsledky potvrdili opodstatnenie využitia molekulárnych dát, 

predovšetkým z pohľadu presnejšieho zhodnotenia druhovej diverzity. 
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Abstract 

The impact of carbonic anhydrase IX glycosylation on its biological functions 
Carbonic anhydrase IX is a cancer-related transmembrane glycoprotein, expression of which is regulated 

by hypoxia. This catalytically active enzyme is involved in the regulation of cell pH homeostasis. It also 
contributes to modulation of cell adhesion and possibly to interactions of cells with extracellular matrix. Protein 
glycosylation is an important posttranslational modification with an  impact on protein function and therefore 
on many biological processes. Till now two glycosylation sites have been described on CA IX molecule, N-
glycosylation site in the catalytic domain and O-glycosylation site in the proteoglycan-like domain. We have 
prepared MDCK eukaryotic cell lines expressing CA IX mutated in the glycosylation sites and tested 
the influence of these mutations on CA IX function in extracellular pH acidification and cell adhesion. 
 

Keywords: carbonic anhydrase IX; CA IX, protein glycosylation; hypoxia 

Úvod a formulácia cieľa  

Glykozylácia proteínov je enzymaticky riadený proces kovalentného naviazania 

sacharidovej zložky k proteínu [1]. Tento proces je katalyzovaný špecifickými 

glykozyltransferázami a s výnimkou cytoplazmatických a jadrových proteínov prebieha 

v lumene endoplazmatického retikula a Golgiho komplexu [2]. Posttranslačné naviazanie 

cukornej zložky (glykánu) na proteín spôsobuje moduláciu jeho fyzikálno-chemických 

vlastností – rozpustnosti, viskozity, náboja a stability. Okrem toho sa glykány podieľajú 

na správnom poskladaní vznikajúceho polypeptidu v endoplazmatickom retikule a stabilizujú 

konformáciu zrelého glykoproteínu. Cukorné zložky glykoproteínov môžu tiež modulovať 

funkčnú aktivitu enzýmov, hormónov a receptorov a podstatná je aj ich úloha 

v medzibunkovom resp. medzimolekulovom rozpoznávaní [3]. Glykozylácia proteínov je teda 

významná posttranslačná modifikácia, čo je zvýraznené faktom, že jej zmeny sú často spojené 

s malígnou transformáciou. 

Karbonická anhydráza IX je hypoxiou regulovaný, nádorovo asociovaný enzým 
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exprimovaný na bunkovom povrchu. Svojou katalyticky aktívnou doménou lokalizovanou 

na extracelulárnej strane plazmatickej membrány buniek sa podieľa na regulácii pH 

homeostázy buniek reverzibilnou konverziou oxidu uhličitého na bikarbonát a vodíkový 

katión. Bikarbonátové ióny transportované iónovými transportérmi dovnútra bunky 

prispievajú k neutralizácii vnútrobunkového prostredia a vodíkové katióny sa naopak 

podieľajú na acidifikácii extracelulárneho mikroprostredia [4]. Prostredníctvom pH regulácie 

proteín CA IX podporuje aj bunkovú migráciu [5] a zároveň je zapojený aj do modulácie 

medzibunkovej adhézie resp. interakcie s komponentami extracelulárnej matrix [6]. 

Karbonická anhydráza IX je glykoproteín s doposiaľ dvoma charakterizovanými 

miestami glykozylácie. N-glykozylačné miesto sa nachádza na asparagíne katalytickej domény 

v aminokyselinovej pozícii 346 (N346) a je modifikované vysoko manózovým typom N-

glykánu. O-glykozylačné miesto na treoníne 115 v PG doméne (proteoglycan-like domain), 

ktorá je jedinečná pre CA IX spomedzi všetkých izoforiem karbonických anhydráz, nesie 

glykozaminoglykánový reťazec podobný keratan sulfátu [7]. 

Význam procesu glykozylácie, množstvo biologických dejov, ktoré môže 

ovplyvňovať,  ako aj dôležitosť čo najvyššej miery poznania faktorov ovplyvňujúcich funkcie 

nádorovo asociovaného proteínu CA IX, nás viedli k cieľu tejto práce, ktorým je stanoviť 

vplyv glykozylačných štruktúr na funkcie proteínu CA IX, predovšetkým na jeho schopnosť 

pH regulácie spojenej s acidifikáciou extracelulárneho prostredia a zapojenie sa do procesu 

bunkovej adhézie. 

Materiál a metódy 

Bunkové kultúry a podmienky kultivácie: Psie obličkové bunky MDCK a ich 

transfekované deriváty boli kultivované v DMEM s 10 % fetálnym teľacím sérom (FCS) 

pri 37 °C. Hypoxická kultivácia (2% O2) prebiehala v hypoxickej stanici (Ruskin). 

Transfekcia a selekcia buniek: Bunkové línie MDCK stabilne exprimujúce proteín 

CA IX a jeho deriváty s mutáciami v miestach glykozylácie (T115 a N346), ktorým v danom 

mieste chýba glykozylačná štruktúra, boli pripravené kotransfekciou rekombinantného 

plazmidu pSG5C-CA9 (resp. pSG5C-CA9 T115, pSG5C-CA9 N346) a pSV2neo v pomere 

10:1 s použitím transfekčného kitu TurboFectTM (Fermentas). Negatívna kontrola bola 

pripravená kotransfekciou buniek prázdnym plazmidom pSG5C a pSV2neo. Po selekcii 

pozitívnych transfektantov boli vytvorené zmesi klonov exprimujúce proteín CA IX resp. jeho 

mutované varianty. 
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Acidifikácia extracelulárneho pH v podmienkach hypoxie: Bunky založené na 6-

jamkové platničky v triplikách boli po usadení kultivované v hypoxických podmienkach 

s 2% O2. Po 24 resp. 48 hod bolo v hypoxickej stanici pomocou pH elektródy odmerané pH 

bunkového média. Po 48 hod boli z buniek pripravené bunkové lyzáty a nameraná zmena pH 

bola normalizovaná na množstvo proteínov. 

Adhézny bunkový test: 96-jamková platnička pokrytá kolagénom bola vysýtená 1% 

tepelne denaturovaným BSA (bovinný sérový albumín) a následne premytá PBS (fosfátový 

tlmivý roztok). Pred adhéznym testom boli bunky inkubované 30 min v DMEM s 1% FCS. 

Následne boli bunky založené v počte 5 x 104 na jamku 96-jamkovej platničky a bolo im 

umožnené adherovať v DMEM s 1% FCS 30 min pri 37 °C. Neadherované bunky boli 

odstránené premytím PBS a adherované bunky boli fixované 96% etanolom. Následne boli 

bunky farbené 0,1% roztokom kryštálovej violete, premyté deionizovanou vodou a vysušené 

na vzduchu. Cez noc boli bunky vystavené lýze v 0,5% roztoku Tritonu X-100 

za uvoľnovania farbičky. Množstvo adherovaných buniek bolo stanovené zmeraním 

absorbancie pri 600 nm prístrojom Synergy HT (BioTek). Ako negatívna kontrola boli použité 

bunky, ktoré adherovali v BSA vysýtených jamkách nepokrytých kolagénom [8]. 

Disociačný bunkový test: Bunky boli kultivované 4 dni za vytvorenia hustej 

monovrstvy. Následne boli premyté PBS s obsahom 2 mM CaCl2 a 2 mM MgCl2 a oddelené 

10-násobným použitím mikropipety s objemom 1000 µl. Takto rozdelené rôzne veľké 

bunkové agregáty boli spočítané a miera disociácie bola vyjadrená ako podiel počtu 

rozrušených bunových zhlukov rôznej veľkosti a celkového počtu jednotlivých buniek. 

 

Výsledky a diskusia 

 Úspešnosť transfekcie a expresia CA IX stabilne transfekovanými MDCK bunkami 

bola overená metódou Western blot a prietokovou cytometriou (výsledky nie sú uvedené). 

Imunofluorescenčne bola overená aj membránová lokalizácia proteínu CA IX, ktorá 

bolazachovaná aj v prípade buniek exprimujúcich CA IX s mutáciami v miestach glykozylácie 

(Obr. 1). 

 

 

 

 

 
A                                B                                C                                D 
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Obr. 1. Membránová lokalizácia proteínu CA IX v bunkách MDCK stabilne transfekovaných plazmidom 
pSG5C. A) pSG5C-CA9, B) pSG5C neo, C) pSG5C-CA9 T115, D) pSG5C-CA9 N346. Bunky boli fixované 
metanolom a značené CA IX špecifickou protilátkou M75 a antimyšou protilátkou Alexa Fluor 488, jadrá boli 
značené DAPI. Obrázky boli zhotovené konfokálnym mikroskopom Zeiss LSM 510 Meta pri zväčšení 40x. 

  

Acidifikácia extracelulárneho pH v podmienkach hypoxie. Katalytická aktivita 

proteínu CA IX a jeho mutantných derivátov, ktorá sa prejavuje acidifikáciou 

extracelulárneho pH, bola overená meraním pH bunkových médií jednotlivých 

transfekovaných bunkových línií MDCK v hypoxických podmienkach (2% O2). U buniek 

s mutáciou N346 dochádza v porovnaní s divým typom CA IX k štatisticky významnému 

zvýšeniu acidifikácie extracelulárneho pH (Obr. 2). Ide o mutáciu glykozylačného miesta 

ležiaceho v katalytickej doméne CA IX, preto je možné, že strata glykozylačnej štruktúry má 

vplyv na enzymatickú aktivitu proteínu. Tento predpoklad plánujeme potvrdiť pomocou 

„proximity ligation assay“ – testu, ktorý umožňuje stanovenie schopnosti CA IX interagovať 

s iónovými transportérmi za vytvorenia transportného metabolonu, pričom ich interakcia dáva 

predpoklad pre účinnejšiu pH reguláciu sprostredkovanú CA IX a tým aj intenzívnejšiu 

acidifikáciu extracelulárneho prostredia. 

 
 

Obr. 2. Acidifikácia extracelulárneho pH bunkami MDCK CA IX, neo, T115 a N346. Graf uvádza zmenu 
pH bunkových médií za 24 hod vztiahnutú na celkový počet proteínov. Experiment bol zopakovaný dvakrát, 

každá bunková línia bola v experimente založená v triplikách. Získané hodnoty boli podrobené t testu 
(** p < 0,01). 

 

 Bunková adhézia. Interakciu buniek exprimujúcich CA IX s extracelulárnou matrix 

(ECM) pravdepodobne sprostredkúva PG doména, ktorá je jedinečná pre proteín CA IX 

v rámci ostatných izoforiem karbonických anhydráz. PG doména sa vyznačuje 38% 

sekvenčnou homológiou s keratan sulfátovou väzobnou doménou proteoglykánu agrekanu, 

ktorá sprostredkúva interakcie agrekanu s komponentami ECM – hyaluronanom a kolagénom 

[9]. Vplyv mutácií v miestach glykozylácie CA IX na zapojenie sa proteínu do procesu 

bunkovej adhézie sme sledovali adhéznym bunkovým testom. Test umožňuje sledovanie 

schopnosti buniek interagovať s rôznymi komponentami extracelulárnej matrix, ktorými 
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sa pre tento účel pokrývajú jamky 96-jamkovej platničky. Výsledky prvotných experimentov 

(Obr. 3), ktoré ešte podrobujeme optimalizácii, naznačujú, že u oboch mutantov dochádza 

k poklesu adhézie na kolagén v porovnaní s bunkami exprimujúcimi štandardnú formu 

CA IX. V prípade mutanta N346 ide o signifikantne významné zníženie schopnosti adhézie. 

 

 
 

Obr. 3. Adhézia buniek MDCK CA IX, neo, T115 a N346 na kolagénom pokrytú platničku. Experiment bol 
zopakovaný dvakrát, pričom každá bunková línia bola založená v triplikách resp. kvadruplikách. Získané 

hodnoty absorbancie boli normalizované na množstvo proteínov a vyhodnotené t testom (** p < 0,01). 
 

 Disociácia buniek. Vplyv glykozylačných mutácií na zapojenie sa proteínu CA IX 

do procesu medzibunkovej adhézie sme stanovili pomocou disociačného bunkového testu. 

Na modulácii medzibunkovej adhézie sa CA IX podieľa interakciou s β-katenínom, ktorý je 

významným komponentom adhézneho komplexu a zabezpečuje spojenie medzi E-kadherínom 

na bunkovom povrchu a cytoskeletom. Interakcia CA IX s β-katenínom zabraňuje vytvoreniu 

komplexu s E-kadherínom a destabilizuje medzibunkové spojenia [6]. V disociačnom 

bunkovom teste sme pozorovali zvýšenú mieru disociácie buniek exprimujúcich CA IX 

s mutáciou N346 a naopak, zníženú mieru disociácie buniek s mutáciou CA IX T115 

v porovnaní s bunkami exprimujúcimi štandardnú formu CA IX (Obr. 4). Výsledky teda 

naznačujú, že mutácie glykozylačných miest majú vplyv na priebeh medzibunkovej adhézie 

sprostredkovanej proteínom CA IX. 

 

 

Obr. 4. Disociačný test stanovujúci schopnosť medzibunkovej adhézie buniek MDCK neo, CA IX, T115 
a N346. Experiment bol zopakovaný dvakrát, pričom každá bunková línia bola založená v duplikách.  Získané 

hodnoty boli normalizované na množstvo proteínov. 
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Záver 

Asociácia karbonickej anhydrázy IX s nádorovým fenotypom predurčuje tento proteín 

k intenzívnemu štúdiu. Glykozylácia proteínov je základná posttranslačná modifikácia, ktorej 

zmeny môžu mať významný vplyv na vlastnosti, ale aj funkciu glykoproteínu. Proces 

malígnej transformácie je charakteristický zmenami glykozylačného profilu buniek, preto je aj 

v prípade glykoproteínu CA IX veľmi dôležité poznať dopad glykozylačných zmien na jeho 

funkcie. Výsledky, ktoré sme doposiaľ nadobudli štúdiom buniek exprimujúcich mutované 

formy CA IX v miestach glykozylácie, skutočne naznačujú, že glykozylačné štruktúry sú 

dôležitými súčasťami proteínu, ktoré ovplyvňujú jeho funkcie.  
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Abstract 

Cloning of putative hydrolase gene tmpE of phage 812 and its expression for 3D structural analysis 
This study is part of a research which is dealing with reconstruction of whole virion structure of 

bacteriophage 812, attacking wide spectrum of clinical and commensal strains of pathogen Staphylococcus 
aureus, including those which are resistant to antibiotics. The concrete aim consists in detail characterization of 
putative hydrolase TmpE, which is part of the phage tail. The hydrolases due to their efficacy in disposal of 
bacteria cell walls have been applied in number of industrial and clinical fields as enzybiotics, the proteins 
killing pathogen agents. Thus, detail analysis could prove predicted function of TmpE protein and lead to 
development of protein-based product efficient against S.aureus. 
 

Keywords: Phage; Phage therapy; Lytic enzymes; Phage hydrolase; Recombinant protein 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Stafylokokové infekcie spôsobujú radu ľudských ochorení od miernych zápalov kože 

a mäkkých tkanív až po život ohrozujúce pneumónie, osteomyelitidy a sepsy. Liečba je 

komplikovaná častým výskytom kmeňov rezistentných k antibiotikám a inváznych kmeňov 

produkujúcich celú radu faktorov virulencie. Bakteriofágy môžu byť využité ako alternatívne 

terapeutiká bakteriálnych infekcií, najmä tých spôsobených kmeňmi rezistentných 

k antibiotikám. Popis vlastností bakteriofága na molekulárnej úrovni je jedna z hlavných 

podmienok pre schválenie terapeutického použitia bakteriofágov v klinickej oblasti [1]. 

Perspektívu fágových lytických enzýmov v liečení bakteriálnych zápalov spôsobených 

gram-pozitívnymi (vďaka fenoménu „lysis from without“) ako aj gram-negatívnymi 

baktériami (využitím chimérických endolyzínov) ukázali viaceré štúdie. Oproti antibiotikám 

je riziko vzniku rezistencie u patogénov, vzhľadom na silno konzervatívne cieľové miesta 

pôsobenia endolyzínov, minimálne. Lýtické enzýmy preukazujú efektívnu účinnosť 

v minimálnych dávkach (v rozmedzí nanogramov) a pri pôsobení viacerých druhov enzýmov 

vykazujú synergický účinok. Oproti obecným hydrolázam dokážu dosiahnuť aktivitu aj voči 

peptidoglykánu s modifikovaným povrchom a sú značne selektívne [2 – 5].  

V rámci prezentovanej štúdie analyzujem domnelú hydrolázu polyvalentného 

stafylokokového bakteriofága, kmeň 812/K1-420, ktorý vykazuje široké rozmedzie hostiteľa 
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a lýticky pôsobí až na 90 % kmeňov S. aureus. Táto štúdia je súčasťou projektu 

zaoberajúceho sa rekonštrukciou štruktúrnej mapy celého viriónu tohto fága s atomárnym 

rozlíšením. Konkrétnym cieľom práce bolo klonovanie génu, kódujúceho proteín TmpE, 

vo vektore pET28a a jeho následná expresia v bakteriálnej kultúre Escherichia coli pre 

potreby 3D štruktúrnej analýzy prostredníctvo metód kryštalografie alebo nukleárnej 

magnetickej rezonancie. Funkčná a štruktúrna charakteristika tohto proteínu môže prispieť 

k celkovej charakterizácii vlastností fága 812 a osvetliť fakt schopnosti tohto fága napádať tak 

široké rozmedzie hostiteľa, a rovnako posúdiť možnosť jeho využitia ako terapeutické agens 

[6]. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy a médiá – Pre izoláciu vektoru bol použitý kmeň E. coli 

DH5α obsahujúci plazmid pET28a (EMD Biosciences). Pre namnoženie rekombinantného 

vektoru bol použitý kmeň E. coli TOP10F’, pre expresiu proteínu kmeň E. coli BL21(DE3). 

Všetky kmene E. coli boli pestované na tekutom médiu lysogeny broth (LB) a miskách 

lysogeny broth agar (LBA), selekčné média obsahovali 50 µg/ml kanamycínu. Všetky vyššie 

uvedené bakteriálne kmene boli získané z mikrobiálnej zbierky Oddělení genetiky 

a molekulární biologie (OGMB). 

Príprava kompetentných buniek, gélová elektroforéza, príprava vektoru, SDS-PAGE –

všetky postupy boli použité z minulej štúdie pre pBluescript SK-. Modifikovaný bol 

preparatívny gél pre gélovú elektroforézu, použitý bol 1,5% SeaKem® GTG® Agarose gél 

(Lonza), u SDS-PAGE bol ako hmotnostný štandard bol použitý ColorPlus™ Prestained 

Protein Ladder, Broad Range (10-230 kDa) (New England BioLabs)  [7]. 

Klonovanie génu do vektoru – Pre amplifikáciu génu bol využitý forward primer 

(5’GTCCATGGCAACAGATAAAGAA3’) a  reverse primer (5’ACGGATCCAAA 

ATATACACCTCTTC3’). Reakcia PCR prebiehala za využitia FastStart PCR Master 

(Roche). Produkt sa prečistil a následne sa štiepil restriktázami ako pri príprave vektoru. 

Ligácia prebehla pomocou T4 DNA Ligase (New England BioLabs), pri izbovej teplote 

s predĺženým časom inkubácie na 1 hod. 

Transformácia kompetentných buniek – protokol transformácie odpovedá protokolu 

s pBluescript SK-, s výnimkou zloženia selekčného média. Rekombinantné plazmidy pre 

potreby gélovej elektroforézy boli izolované metódou lyzovanie varom. Pre sekvenovanie, 

prevedené inštitútom Eurofins Genomics, sa plazmid izoloval pomocou High Pure Plasmid 

Isolation Kit (Roche) [7]. 
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Expresia proteínu – kultivácia E. coli BL21(DE3)_pET28_TmpE_his prebehla 

v selekčnom LB do OD600 = 0,5 (22 °C, resp. 37 °C), pridalo sa IPTG do koncentrácie 

0,4 mM a kultúra sa nechala kultivovať cez 20 °C/16 hod, resp. 30 °C/3 hod. Kultúra sa pri 

4 °C scentrifugovala 15 min/3000 g, pelet sa rozpustil v sonikačnom pufri (50 mM Tris, 

300mM NaCl, 20mM Imidazol, 0,1% Triton, pH upravené na 7,5) a sonikoval prístrojom 

Sartorius Labsonic® M pri cykle 0,8 a amplitúde 100 % asi 10 min. Po scentrifugovaní 15 

min/14000 g pri 4 °C sa vytvorili vzorky pre SDS-PAGE. MALDI-MS/MS analýza bola 

prevedená Centrální laboratoří Proteomiky (CEITEC). 

Purifikácia proteínu – Purifikácia proteínu bola prevedená metódou fast liquid protein 

chromatography (FPLC) na prístroji ÄKTA Pure Protein Purification System (GE Healthcare 

Life Science). Pre metalo-afinitnú chromatografiu bola použitá kolóna HisTrapTM HP (5 × 5  

ml), ekvilibrovaná pufrom (50mM Tris, 300mM NaCl, pH upravené na 7,5) s 20mM 

imidazolom, eluovaná rovnakým pufrom s 500 mM imidazolom, a pre gélovú chromatografiu 

kolóna HiLoadTM 16/600 SuperdexTM 200 pg, ekvilibrovaná 50 mM Tris pufrom, pH = 7,5 

(obe kolóny GE Healthcare Life Science). Proteín sa zahustil centrifugovaním na kolonkách 

Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units 30K (Merck Milipore). 

 

Výsledky a diskusia 

Klonovanie tmpE v pET28 – pre expresiu proteínu bol použitý plazmid E. coli 

s rezistenciou na kanamycín a mnohopočetným klonovacím miestom pod silným 

T7 promotorom (Obr. 1). Transformanty boli selektované na LBA platniach s koncentráciu 

50 µg/ml antibiotika [8].  

Pre vloženie génu tmpE z genómu bakteriofága 812 bol využitý forward primer 

obsahujúci štart kodón tmpE a restrikčné miesto endonukleázy NcoI. Reverse primer 

obsahoval posledný zmysluplný kodón tmpE a restrikčné miesto pre BamHI. Reverse primer 

bol designovaný tak, aby po zligovaní amplikonu s vektorom došlo v expresnej kultúre 

k prepisu sekvencie 6 histidínov so stop kodónom zo sekvencie vektora (His-tag).  

Pre podmienky PCR sa ako vhodná ukázala teplota nasadania primerov 49,5 °C 

a koncentrácia horečnatých katiónov 2,5 mM (Obr. 2A). Za týchto podmienok sa pri 30 

cykloch podarilo dostať koncentráciu 110 ng/µl prečisteného produktu. Po restrikčnom 

naštiepení produktu a vektoru sa podarilo ligáciou zostrojiť rekombinantný vektor, obsahujúci 

vložený tmpE v ORFe prekladajúcom histidínovú kotvu.  
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Obr. 1. Stratégia klonovania– A) Mapa použitého vektoru [8]. B) Predpokladaná aminokyselinová sekvencia 
klonovaného proteínu. Šedou je zvýraznená His-tag sekvencia pochádzajúca z vektora. Lyzín na jej začiatku 
vznikol prepisom stop kodónu tmpE z TAA na TTG. C) Sekvencia klonovacieho miesta vektoru. Proteínový 
produkt okrem sekvencie génu obsahoval navyše sekvenciu vektoru znázornenú červeným rámčekom [8]. 

 

Ako pomnožovací kmeň pre plazmid pET28_TmpE_his bol zvolený dobre 

transformovateľný kmeň bez bazálnej expresie, E. coli TOP10F’ (efektivita transformácie 

1 × 109). Izolovaním plazmidu z tejto kultúry sa včlenenie inzertu potvrdilo posunom 

v elektromobilite (Obr. 2B), následne sa plazmid poslal na sekvenovanie, kde sa ukázala 

100% identita inzertu s predpokladanou vloženou sekvenciou.  

Expresia TmpE_his – ako expresná kultúra bol zvolený kmeň E. coli BL21(DE3), 

umožňujúci T7 polymeráza-dependentnú expresiu po indukcii IPTG. Boli skúmané dve 

podmienky expresie, a to pri 20 °C a 30 °C. Prevedením SDS-PAGE sa ukázala ako lepšia 

varianta teplota 20 °C (Obr. 3A). Identita proteínu bola overená pomocou hmotnostnej 

spektrometrie, porovnaním s predpokladanou aminokyselinovou sekvenciou, získanou 

transláciou in silico. TmpE_his bol jednou z majoritných zložiek bandu, tvoriaci jeho 39% 

podiel. 
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Obr. 2.Výsledky elektroforézy – A) Optimalizácia PCR. Pre dostatočnú amplifikáciu tmpE_his bolo 
študovaných viacero podmienok PCR reakcie za využitia FastStart PCR Master mixu. B) Overenie začlenenia 
inzertu do vektoru. U všetkých študovaných klonov došlo k posunu elektromobility plazmidovej DNA oproti 

kontrolnému prázdnemu plazmidu pET28 (K) a markeru (M). 
 

Purifikácia TmpE_his – purifikácia prebehla technikou FPLC s použitím his-trapovej 

kolonky, fungujúcej na princípe metalo-afinitnej chromatografie. Stratégia spočíva v 

naviazaní histidínovej kotvy TmpE_his k niklu imobilizovaného na kolonke a následnej elúcii 

zvyšujúcim sa množstvom imidazolu. Po purifikácii prebehla SDS-PAGE, ktorá ukázala 

existenciu menších kontaminujúcich proteínov (Obr. 3B). Frakcie  21-26 sa zahustili do 

objemu 2 ml (koncentrácia proteínu = 3 mg/ml) a purifikovali gélovou filtráciou, separujúcou 

proteíny podľa veľkosti. 
 

 
 

Obr. 3.Výsledky SDS-PAGE – A) Expresný profil E. coli BL21(DE3) obsahujúcej plazmid pET28_TmpE_his, 
nanesený supernatant (S) a pelet (P). Najvýraznejší band odpovedá veľkosťou predpokladanej veľkosti 

TmpE_his (37 kDa). B) Frakcie odpovedajúce peaku TmpE po metalo-afinitnej chromatografii. P a S sú kontroly 
expresného profilu pred purifikáciou. Vzorky 21-26 boli vhodné pre ďalšie prečistenie, gél ukázal prítomnosť 

menších kontaminujúcich proteínov. C) Profil purifikovaného proteínu po zahustení a stočení. Boli nanášané dve 
množstvá proteínu, 15(1) a 30(2) µg . D) Frakcie zo SuperdexTM kolóny. Peak 2 by mal odpovedať prečistenému 

TmpE, kontrola (K) odpovedá produktu pred gélovou filtráciou.  
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Nanesením frakcií s najväčšou koncentráciou proteínu, zistených z výstupu FPLC ako 

aj z merania absorbancie pri 280 nm, na gél sa overila čistota získaného proteínu. Peak 1 by 

mal odpovedať kontaminujúcemu reziduu strhávajúceho TmpE, peak 2 čistým frakciám 

(Obr. 3D). Celkové množstvo proteínu v peaku 2 odpovedá približne 2,06 mg (meranie A280). 

Vzorka sa plánuje odoslať na MS analýzu a podľa výsledku sa začne s pokusmi 

o kryštalizáciu proteínu.  

 
Záver 

Domnelá hydroláza TmpE bakteriofága 812K1-420 sa modifikovala histidínovou 

kotvou a po expresii prečistila metódou metalo-afinitnej chromatografie a gélovej filtrácie. 

Výsledný produkt vykazuje dostatočnú čistotu pre analýzu metódami kryštalografie. Zistenie 

presnej štruktúry pomôže detailne popísať bakteriofága 812 na atomárnej úrovni.  

Prečistený produkt sa taktiež využíva pre funkčnú analýzu TmpE, stanovovaním jeho 

aktivity voči kmeňu S. aureus 1137, či už priamo na miskách alebo nepriamo voči 

stafylokokovým bunkovým stenám na zymograme (nepublikované výsledky). Prípadné 

potvrdenie lýtickej aktivity môže viesť k použitiu tohto proteínu ako enzybiotika. 
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Abstract 

The use of pyrocatechol violet for increase the sensitivity of fluorescence monitoring of pimA 
enzymatic activity. 

Fluorescent chemosensors have multiple advantages including high sensitivity, low cost, ease of 
application, and versatility. In our work we use binuclear zinc complex based fluorescent probe 1, which 
selectively senses pyrophosphate anions with a large fluorescence enhancement. This chemosensor can 
distinguish a nucleotide from a glycosylated nucleotide in the multisubstrate enzymatic reaction, what is suitable 
for determination of glycosyltransferase activity. We applied this assay for glycosyltransferase: phosphatidyl-
myo-inositol mannosyltransferase pimA. However, our fluorescent assay suffered from background fluorescence 
in the absence of a target analyte. It is known that fluorescence of chemosensor 1 can be influenced by 
pyrocatechol violet, therefore, we use this dye in our monitoring of pimA to enhance the sensitivity and 
selectivity of chemosensor 1 by eliminating the background fluorescence of the sensor 1. 

 

Keywords: fluorescent chemosensor; pimA; quencher; pyrocatechol violet 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fluorescenčný chemosenzor 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracén-zinočnatý 

komplex 1 sa viaže na difosfátové anióny za zvýšenia intenzity fluorescencie.  

 

 

 

Senzor 1 bol navrhnutý ako fluorescenčná sonda pre stanovenie aktivity 

glykozyltransferáz. Princíp stanovenia spočíva v rozpoznaní a selektívnom naviazaní sa 

chemosenzora 1 na produkt enzýmovej reakcie: nukleozid-5´-difosfát [1]. Toto stanovenie 

sme aplikovali na monitorovanie aktivity fosfatidyl-myo-inozitolmanozyltransferázy pimA 

(E.C. 2.4.1.57) [2]. V našej reálnej enzýmovej reakcii pimA katalyzuje transfer manozylového 
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zvyšku z guanozín-5´-difosfátmanózy (GDP-man) na fosfatidylinozitol (PI) za vzniku 

voľného guanozíndifosfátu (GDP), ktorý interaguje s chemosenzorom 1 za zvýšenia intenzity 

fluorescencie (Obr.1).  

 

 
 

Obr. 1. Princíp stanovenia pimA pomocou fluorescenčného chemosenzora. 

 

Nevýhodou fluorescenčného stanovenia pimA môže byť vlastná fluorescencia 

chemosenzora 1 bez prítomnosti analytu, čo dáva pomerne veľké pozadie a znižuje tak 

citlivosť merania. 

Výskumná skupina Han a kol., ktorá chemosenzor 1 využila na detekciu ATP, zistila, 

že pyrokatecholová violeť (PV) sa selektívne viaže na senzor 1 a pôsobí ako zhášadlo [3]. 

Rozhodli sme sa otestovať vplyv pyrokatecholovej violete na metódu fluorescenčného 

monitorovania aktivity pimA z hľadiska zníženia pozadia a zároveň za účelom zvýšenia 

citlivosti merania. 

 

Materiál a metódy 

Fluorescenčný chemosenzor 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracén-zinočnatý 

komplex sa pripravil viacstupňovou syntézou z východiskového antracénu [4]. Fluorescenčné 
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spektrá boli namerané na spektrofluorimetri F-2000 Hitachi (λex= 380nm, λem= 410-560 nm). 

Fosfatidyl-myo-inozitolmanozyltransferáza (pimA, E.C. 2.4.1.57) bola izolovaná na katedre 

biochémie PriF UK. Reakčná zmes pre stanovenie enzýmu obsahovala 500µM GDP-manózu, 

6% DMSO, 13,5 mM Tris-HCl (pH 7,8), 0,2 mg/ml 98% PI v 5% CHAPS, 0,04 mg/ml pimA. 

Reakčná zmes sa inkubovala 60 min pri 30°C [6]. Pre fluorescenčné analýzy bola každých 5 

min odoberaná vzorka, zriedená 250-krát a analyzovaná na spektrofluorimetri F-2000 Hitachi 

(λex= 380nm, λem= 410-560 nm) v prítomnosti 2,7 µM fluorescenčného chemosenzora. 

 

Výsledky a diskusia 

 Úvodné experimenty boli venované testovaniu zhášacieho účinku pyrokatecholovej 

violete. Zistili sme, že pri ekvimolárnej koncentrácii PV sa fluorescencia chemosenzora zníži 

približne na 30%, ďalšie zvyšovanie koncentrácie PV už fluorescenciu chemosenzora 

neznižuje. Preto sme v ďalších experimentoch zvolili ako optimálnu koncentráciu PV 

ekvimolárnu ku chemosenzoru (Obr.2). 

 
Obr.2. Intenzita fluorescencie pri 434 nm chemosenzora 1 (1µM) v roztoku s pyrokatecholovou violeťou (PV) 

rôznych koncentrácií; [PV]: 1, 5, 10, 15, 20, 25 µM. 
Porovnanie fluorescenčných spektier chemosenzora 1 (2,7 µM) a chemosenzora 1 v prítomnosti 2,7 µM 

pyrokatecholovej violete (PV); (λex=380nm, λem= 410-560nm). 
 

Otázkou bolo, ako ovplyvní prítomnosť analytu GDP fluorescenciu komplexu 

chemosenzor-PV. Z nameraných spektier vyplýva, že po pridaní GDP do roztoku samotného 

chemosenzora sa fluorescencia zvýšila približne o 200%, zatiaľ čo po pridaní GDP do roztoku 

komplexu chemosenzor-PV sa fluorescencia zvýšila až o 300% (Obr.3). 
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Obr.3. Fluorescenčné spektrá chemosenzora (2,7 µM) a chemosenzora po pridaní GDP (1,2 µM) a spektrá 
chemosenzora (2,7 µM) pri ekvimolárnej koncentrácii pyrokatecholovej violete (PV) po pridaní GDP (1,2 µM); 

(λex=380nm, λem= 410-560nm). 
 

Okrem toho, pridaním PV do merania sa nám podarilo znížiť pozadie a zvýšiť 

citlivosť merania ako ukazuje koncentračná závislosť na obrázku 4. 

 

 
 

Obr.4. Fluorescenčná titrácia GDP; [GDP]= 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2, 2,4, 2,8, 3,2, 3,6, 4 µM v prítomnosti 
samotného chemosenzora 1 (2,7 µM) a v prítomnosti chemosenzora 1 s ekvimolárnym prídavkom PV (2,7 µM); 

(λex=380nm, λem= 434 nm). 
 

Na záver sme použili PV aj pri monitorovaní aktivity reálnej vzorky pimA. V našej 

enzýmovej reakcii katalyzovanej pimA sa z GDP-manózy prenáša manozylový zvyšok na 

fosfatidylinozitol, vzniká tak manozylovaný fosfatidylinozitol a voľné GDP, na ktoré sa viaže 

chemosenzor za zvyšovania intenzity fluorescencie. Z reakčnej zmesi, inkubovanej 60 min pri 
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30°C, sme každých 5 minút odoberali vzorku a zriedili ju 250-krát. Jedna séria meraní bola 

meraná v prítomnosti samotného chemosenzora 1 a druhá v prítomnosti chemosenzora 1 

s ekvimolárnym prídavkom PV. Z výsledkov vyplýva, že použitie pyrokatecholovej violete 

výrazne znížilo pozadie merania a zároveň zintenzívnilo fluorescenčný signál, ktorý narastal 

v závislosti od času enzýmovej reakcie, čo svedčí o pribúdaní produktu GDP (Obr.5). 

 

Obr.5. Monitorovanie pimA reakcie pomocou fluorescenčného chemosenzora (2,7 µM) v prítomnosti 2,7 µM  
PV. Porovnávacie meranie bolo robené bez prítomnosti PV. Reakčná zmes obsahovala 500µM GDP-man, 6% 
DMSO, 13,5 mM Tris-HCl (pH 7,8), 0,2 mg/ml 98% PI v 5% CHAPS, 0,04 mg/ml pimA. Inkubácia reakčnej 

zmesi pri 30°C 65 min. Fluorescencia meraná u 250-krát zriedených vzoriek. 
 

Záver 

Monitorovanie pimA katalyzovanej reakcie pomocou fluorescenčného chemosezora 1, 

ktorý špecificky viaže produkt reakcie za zvyšujúcej sa intenzity fluorescencie, ponúka 

citlivú, rýchlu a finančne nenáročnú metódu pre sledovanie aktivity pimA. 

Dôležitým faktorom je však vlastná fluorescencia chemosenzora 1, ktorá zvyšuje 

pozadie merania a negatívne vplýva na citlivosť metódy. Keďže PV je schopná svojimi 

hydroxylovými skupinami interagovať a zhášať chemosenzor, využili sme tento indikátor na 

potlačenie vlastnej fluorescencie chemosenzora 1. Meraním sme zistili, že PV účinne zháša 

chemosenzor až na 30% pri ekvimolárnej koncentrácii. Zároveň zvyšuje citlivosť merania 

v prítomnosti analytu GDP, pretože signál po naviazaní GDP na chemosenzor sa zvýši 

o 200%, ale v prítomnosti komplexu chemosenzor-PV je signál vyšší až o 300%. Metódu sme 

overili aj na monitorovaní reálnej enzýmovej aktivity pimA, kde po manozylácii PI sme 

dosiahli nižšie pozadie a intenzívnejší signál fluorescencie po naviazaní vzniknutého GDP na 

chemosenzor 1. 
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Abstract 

The encystation and structure of resting cysts of Phacodinium metchnikoffi (Ciliophora: Spirotrichea) 

On the basis of the one moss sample collected from the locality of Jesenské (Rimavská Sobota) we have 
recorded Phacodinium metchnikoffi (Ciliophora: Spirotrichea) on the territory of Slovakia. The species was 
cultivated with the non-flooded Petri dish method. Culture of species was grown at room temperature on rye 
medium. We have observed process of encystation and the structure of resting cysts. However, we observed 
some specifics from standard characteristics of resting cysts of ciliates. 
 

Keywords: ciliates; Phacodinium metchnikoffi; resting cysts; encystation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Druh Phacodinium metchnikoffi (Certes, 1891) Kahl, 1932 patrí medzi zriedkavo sa 

vyskytujúce druhy. Ťažisko jeho rozšírenia je v terestrických habitatoch, väčšinou v machoch. 

Hlavnou zložkou jeho potravy sú baktérie, riasy a organický detrit. Prvé údaje o tomto druhu 

pochádzajú z roku 1891, keď Certes  izoloval tento druh v zimnom období z močiara (územie 

sa nachádzalo pod vrstvou snehu). Druh opísal pôvodne pod názvom Conchophthirius 

metchnikoffi [1, 2].  V roku 1900 diagnostikoval Prowazek rod Phacodinium a opísal druh 

Phacodinium muscorum, ktorý následne Kahl v roku 1932 synonymizoval s druhom P. 

metchnikoffi. Redeskripcia druhu pochádza z roku 1992 [3]. 

Tvar bunky druhu P. metchnikoffi je oválny, dorzoventrálne sploštený (Obr. 1A). 

Veľkosť bunky varíruje v rozmedzí 135 – 140 × 85 µm. Povrch bunky je zdobený sériou 

longitudálnych hrebeňov situovaných na dorzálnej aj ventrálnej strane. Na ventrálnej strane sú 

prítomné 4 hrebene, na dorzálnej 5. Adorálna zóna membranel je tvorená skupinou 40 – 59 

paramembranel, ktoré lemujú ľavú stranu bunky. Makronukleus je nesegmentovaný, v tvare 

podkovy [2, 3]. Počet mikronukleusov varíruje v počte 4 – 7 [4, 5]. Morfológia druhu 

naznačuje, že druh P. metchnikoffi patrí medzi fylogeneticky primitívne druhy nálevníkov [2, 

3]. 

Cieľom predloženej práce bolo doplniť údaje o procese encystácie a poukázať na 

špecifickú štruktúru a význam cýst druhu Phacodinium metchnikoffi. 
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Obr. 1. Aktívny jedinec druhu P. metchnikoffi in vivo – Mierka 50 µm (orig.). 

 

Materiál a metódy 

Vzorka machu bola odobratá z lokality obce Jesenské (okres Rimavská Sobota), 

48° 18′ 14.76″ N, 20° 4′ 23.52″ E, dňa 14.11.2014. Vzorka bola vložená do mikroténového 

vrecka a následne uskladnená v laboratórnych podmienkach. Na kultiváciu nálevníkov sme 

použili metódu „nezavodňovaných Petriho misiek“ (non-flooded Petri dish method) podľa 

Foissnera [7]. Mach bol po umiestnení do Petriho misky zaliaty vodou z vodovodu tak, aby sa 

pod uhlom 45º vyplavil najviac 1 ml tekutiny. Zo vzorky boli izolované aktívne jedince. Tieto 

boli následne kultivované v Petriho miskách v niekoľkých sadách s využitím tekutého média 

(ražový nálev). K namnoženiu kultúry došlo na 2. – 3. deň od preočkovania na médium. Toto 

médium sa ukázalo pre daný druh ako veľmi vhodné, čo umožnilo podrobné sledovanie 

druhu. Na pozorovanie sme použili svetelný mikroskop Leica DM 1000 s kamerou EC3.  Na 

spracovanie fotografií sme použili program CorelDraw X6. Pri determinácii druhu sme 

vychádzali z prác: Calvo (2010) [1], Fernández-Galiano & Calvo (1992) [3] a Lynn (2008) 

[8]. Aktívne bunky aj rezistentné cysty sme pozorovali in vivo. 
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Výsledky a diskusia 

V novembri 2014 sme získali kultúru druhu Phacodinium metchnikoffi izolovanú 

z machu, čo podporuje preferenciu vysychajúcich biotopov (hlavne machu) v rámci jeho 

rozšírenia.  

Po namnožení druhu sme indukovali encystáciu. Hlavným faktorom spúšťajúcim 

encystáciu bolo vysychanie vzorky. Druh reagoval na meniace sa podmienky pomerne rýchlo. 

Začínajúcu encystáciu sme sledovali už na 2. deň od postupného vysychania vzorky. Nástup 

encystácie sa prejavoval výrazným spomalením pohybu a všeobecne znižovaním aktivity 

jedincov. Pohyb bunky trofozoita bol veľmi pomalý, resp. žiadny. Podobne, aj pohyb 

somatických kinet sa spomalil až zastavil. Výrazná bola silná metabólia a flexibilita bunky. 

Encystujúce bunky sa zdržiavali na dne Petriho misky, resp. hodinového sklíčka. Postupne 

došlo k zaguľateniu bunky. V tomto štádiu encystácie bol ešte dobre viditeľný cytostóm 

a kontraktilná vakuola. Následne došlo k postupnému vstrebávaniu somatickej ciliatúry. 

Encystujúca bunka sa stále zaguľacovala. Po resorbovaní obrvenia bunky došlo k hromadeniu 

zásobných (rezervných) látok v strede bunky. Makronukleus počas encystácie zmenil tvar 

minimálne, zachováva  tvar podkovy, resp. písmena „C“. 

Tvar  rezistentných cýst bol guľovitý. Veľkosť cýst varírovala v rozmedzí 55 – 67,5 

µm. Štruktúra cystickej steny pozostáva z troch základných vrstiev – ekto-, meso- 

a endocysty. Mladé cysty, ktoré sme pozorovali krátko po skončenej encystácii (po 

niekoľkých hodinách až jednom dni) mali zachovanú ešte kontraktilnú vakuolu, ktorá ale 

nebola viditeľná vo všetkých cystách. Postupným zretím cýst sa tvorila špecifická povrchová 

štruktúra bunky. 

Zrelé cysty mali vytvorené výbežky, ktoré boli lokalizované len na jednom póle 

bunky. Výbežky mali kužeľovitý až trojuholníkovitý tvar (pripomínali aj špendlíkovú 

hlavičku) a boli cca 2 – 3 µm dlhé. Výbežky na povrchu cýst boli usporiadané pravidelne 

v pásoch. Počet pásov pri pohľade zhora bol 5 – 8. Ornamentácia na povrchu cýst bola 

viditeľná v mladých aj zrelých cystách, malé rozdiely boli len vo výške výbežkov. Na 

opačnom póle bola viditeľná aj jemná granulárna vrstva, resp. detrit a baktérie z prostredia.. 

Hrúbka endo- aj ektocysty bez výbežkov bola približne rovnaká, cca 1  µm. Mesocysta nebola 

viditeľná vo všetkých cystách, jej hrúbka bola 3 – 3,5 µm. Veľkosť cýst sa zretím nemenila. 

V strede cystickej bunky boli prítomné žltkasté rezervné látky, ktoré obklopovali jadro. 

Sledovali sme rozdiely v štruktúre cýst pri pohľade zboku (Obr. 2A) a pri pohľade zhora 

(Obr. 2B). Pri pohľade zboku je dobre viditeľná masa rezervných látok v strede bunky, ktorá 

má nepravidelný tvar a obklopuje jadro. Výbežky sú viditeľné len na jednom póle bunky, 
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usporiadanie v jednotlivých pásoch nie je rozoznateľné. Pri pohľade zhora sú veľmi dobre 

viditeľné jednotlivé pásy na povrchu bunky, v ktorých pravidelne prebiehajú trojuholníkové 

výbežky. V niektorých cystách jadro nebolo možné sledovať, bolo prekryté masou rezervných 

látok.  

Takto špecifická štruktúra cýst slúži pravdepodobne na pripevnenie bunky o substrát, 

resp. prichytenie o vektora, ktorý slúži ako mechanizmus rozširovania s čím súhlasia aj údaje 

práce [1]. 

Predpokladáme, že takto výrazné znaky rezistentných cýst sa ukazujú ako veľmi 

perspektívne nielen v taxonómii a systematike nálevníkov, ale aj vo fylogenéze pri 

objasňovaní príbuzenských vzťahov. 

Základná štruktúra cýst pri pohľade zboku súhlasí z údajmi práce [6]. V tejto práci [6] 

bola sledovaná len povrchová štruktúra cýst. Sledovali sme rozdiely v rozložení a tvare 

rezervných látok v cystickej bunke. Podľa práce [6] je tvar týchto látok guľovitého tvaru. 

V našich vzorkách sme sledovali nepravidelný tvar zásobnej masy v strede bunky, ktorá 

obklopovala jadro. Počet pásov s výbežkami na povrchu bunky súhlasí s našimi údajmi. 

Štruktúra rezistentných cýst súhlasí aj s údajmi práce [1]. Malé rozdiely sme zaznamenali len 

vo veľkostí cýst (55 – 67,5 µm vs. 50 – 70 µm).  Cysty našej populácie boli o niečo menšie.  

 

 

 
Obr. 2. Cysty druhu P. metchnikoffi  – odlišná štruktúra rezistentných cýst pri pohľade zboku a zhora. Mierka 

25 µm (orig.). 
 

Záver  

Druh Phacodinium metchnikoffi bol izolovaný a následne kultivovaný zo vzorky 

machu na území Slovenska. Podrobne bol opísaný proces a priebeh encystácie a štruktúra 
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rezistentných cýst, ktorá poukázala na určité špecifiká tohto druhu. V priebehu encystácie 

došlo k nahromadeniu rezervných látok v bunke, ktoré sa zachovali aj v zrelej cyste a boli 

dobre viditeľné. Cysty druhu Phacodinium metchnikoffi sú typické svojou povrchovou, ale aj 

vnútornou štruktúrou. Zvláštnosťou tohto druhu boli výbežky na povrchu, usporiadané 

pravidelne len na jednom póle bunky. Na opačnom póle bola jemná granulovaná vrstva.  

Cysty boli dobre odlíšiteľné aj od rezistentných cýst iných druhov a zohrávajú dôležitú úlohu 

pri identifikácii druhu P. metchnikoffi. Z toho vyplýva potreba ďalších výskumov 

zaoberajúcich sa štruktúrou cýst, nakoľko je známa iba u malého počtu druhov a mohla by v 

budúcnosti prispieť k zvýšeniu významu cystických štádií nielen z taxonomického ale aj 

fylogenetického hľadiska. 
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Abstract 

Has selective mortality impact on the rate of mitochondrial DNA introgression in a complex of 
hybridogenetic water frogs? 
 Interspecies introgressive hybridization is a process known in plants and animals. Besides of introgression 
of nuclear DNA fragments introgression of the whole mitochondrial genome can sometimes occur, having potential 
impact on fitness of hybrids. The aim of this work was to find out the rate of mitochondrial DNA (mtDNA) 
introgression in the complex of water frogs, which include two parental species Pelophylax ridibundus and P. 
lessonae and their hybridogenetic hybrid P. esculentus. We compared the rate of introgression between larval and 
adult stages because we expected higher mortality rate of introgressed individuals during metamorphosis. In total 
798 adult frogs and 168 larvae were analysed. All P. lessonae individuals carried their own mitogenome. Six percent 
of P. ridibundus and 85% of hybrids carried introgressed lessonae mtDNA. Despite we identified higher 
introgression rate of lessonae mtDNA in P. ridibundus tadpoles than in adults, this result was not statistically 
significant. The question if selective mortality can influence mtDNA introgression rate remains open. 
 

Keywords: introgression, water frogs, hybridization, hybridogenesis, selective mortality 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzidruhová introgresia, alebo aj introgresívna hybridizácia je proces, pri ktorom sa 

včlení časť DNA z jedného druhu do druhu iného. Okrem introgresie fragmentov jadrového 

genómu sa môžme stretnúť aj s introgresiou celého mitochondriálneho genómu. K takémuto 

fenoménu dochádza väčšinou pri krížení dvoch sesterských druhov na mieste ich sympatrického 

alebo parapatrického výskytu a ako vektor slúži ich fertilný hybrid [1]. Takáto medzidruhová 

introgresia mtDNA narúša selekciou „vyladené“ jadrovo-cytoplazmatické komplexy, čo sa môže 

prejaviť znížením fitness hybridov [2-4].  

Na štúdium vplyvu introgresie mtDNA sa ako vhodným javí komplex vodných skokanov 

Pelophylax esculentus, u ktorého bola introgresia mtDNA dokázaná aj vo voľne žijúcich 

populáciach [5]. Tento komplex sa skladá z druhov P. ridibundus (skokan rapotavý), P. lessonae 

(skokan krátkonohý) a ich hybridogenetického hybrida P. esculentus (skokan zelený). Hybrid sa 

rozmnožuje hybridogeneticky, čo je forma asexuálneho rozmnožovania, pri ktorej je počas 

gametogenézy eliminovaný celý jeden rodičovský genóm (u tohto hybrida zvyčajne genóm P. 
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lessonae) a do ďalšej generácie sa klonálne prenáša len druhý (vo väčšine populácií genóm P. 

ridibundus). Pre tento taxón je preto vo väčšine prípadov potrebný syntopický výskyt 

s rodičovským druhom P. lessonae, ktorý pri reprodukcii „dodáva“ eliminovaný genóm a tak 

obnovuje somatickú hybriditu [6-7].  

Predpokladá sa, že k primárnej hybridizácii došlo z behaviorálnych dôvodov medzi 

samcom P. lessonae a samicou P. ridibundus [8]. Nakoľko mtDNA je dedená u živočíchov 

takmer výlučne matrilineárne, z takéhoto kríženia by mali logicky vzniknúť hybridy P. 

esculentus s ridibundus mitogenómom. Napriek tomu z rôznych lokalít centrálnej Európy bola 

u viac ako 90 % hybridov zistená lessonae mtDNA. Jednosmerná introgresia mtDNA bola 

zistená aj u P. ridibundus, u ktorých bol nájdený lessonae špecifický mitogenóm u približne 

33 % jedincov. U P. lessonae zatiaľ introgresia mtDNA nebola zistená [5]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť v akej miere sa vyskytuje introgresia mtDNA v 

populáciách vodných skokanov na západnom Slovensku a v akej miere má introgresia 

mitogenómu vplyv na prežívanie jedincov.  

 

Materiál a metódy 

Analyzovanú vzorku tvorilo 798 adultných jedincov z 18 lokalít (723 P. ridibundus, 83 

P. lessonae a 227 P. esculentus). Z dvoch lokalít boli analyzované aj larvy o celkovom počte 168 

exemplárov (94 P. ridibundus, 4 P. lessonae a 70 P. esculentus). Lokality boli vyberané podľa 

zastúpenia druhov. Každý jedinec bol zaradený do druhu na základe morfologických znakov [9] 

a podľa druhovo špecifických aliel v konkrétnych mikrosatelitových lokusoch. Pre 

mikrosatelitovú analýzu bola nadizajnovaná multiplexová PCR s 8 pármi primerov (RlCA1b6, 

Rrid013A, RlCA1b5, Rrid064A, RlCA5, RlCA2a34, Ga1a19 a Res15), pričom priamy primer z 

každej z dvojíc bol fluorescenčne značený jednou zo štyroch farieb (VIC, FAM, NED, PET). U 

lariev bola možná determinácia druhu len na základe mikrosatelitovej analýzy.  

Každý jedinec bol genotypizovaný pre zistenie typu mtDNA. Pre tento účel bola použitá 

PCR-RFLP metóda, pri ktorej bol štiepený mitochondriálny gén ND2 restrikčnou endonukleázou 

AluI. Palindromatická sekvencia štiepená týmto enzýmom sa nachádzala len v ridibundus géne 

[5].  
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Výsledky a diskusia 

Zistená bola len jednosmerná introgresia mitochondriálneho genómu. Žiaden jedinec P. 

lessonae neniesol cudziu mtDNA, rovnako ako v prípadoch skorších prác [5, 10]. V porovnaní 

s týmito prácami ale bola zistená výrazne nižšia miera introgresie u adultných jedincov P. 

ridibundus. Lessonae mitogenóm bol identifikovaný u 6,3 % skokanov rapotavých, čo je výrazný 

rozdiel v porovnaní s 33,7 % zistených Plötnerom [5]. Introgresia lessonae mtDNA bola zistená 

len v populáciach so syntopickým výskytom P. ridibundus a P. esculentus a v čistých P. 

ridibundus populáciach prepojených génovým tokom s ridibundus-esculentus populáciami. Tieto 

výsledky sú prekvapivé aj v porovnaní s tým, že u P. esculentus je výrazná dominancia lessonae 

mitogenómu. V našom prípade bolo zistené zastúpenie lessonae mtDNA u 84,5 % hybridov. 

Plötner zistil zastúpenie lessonae mitgenómu u 90,1 % hybridných jedincov [5]. To ale 

nevysvetľuje, prečo je taká vysoká miera zastúpenia práve lessonae mtDNA u hybridov i napriek 

tomu, že po primárnej hybridizácii by mal dominovať ridibundus mitogenóm. Rovnako sa javí 

zaujímavým fakt, že aj napriek vysokej miere introgresie lessonae mitogenómu v hybridných 

líniách sa u P. ridibundus introgresia vyskytuje len v relatívne nízkej miere. Našim 

predpokladom bolo, že na larvy P. ridibundus s cudzou mtDNA majú vplyv negatívne interakcie 

jadrového (ridibundus) a mitochondriálneho (lessonae) genómu, ktoré sa môžu prejaviť vo 

zvýšenej mortalite lariev s introgredovanou mtDNA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Miera zastúpenia dvoch typov mtDNA u adultov P. ridibundus a P. esculentus. R mtDNA  

a L mtDNA je mtDNA typická pre druhy P. ridibundus a P. lessonae. 
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Pre overenie tejto hypotézy sme zisťovali rozdiel v miere introgresie medzi adultmi 

a larvami. P. ridibundus larvy sa podarilo odchytiť len na jednej lokalite. Z 94 lariev bola 

introgresia lessonae mtDNA zistená u 23,4 % jedincov. Naproti tomu introgresia lessonae 

mitogenómu u adultov P. ridibundus bola zistená len u 10,0 % exemplárov. I keď tento 

percentuálny rozdiel nie je štatisticky významný (Fisher‘s exact test, P = 0,237), vplyv 

selektívnej mortality na mieru introgresie nemožno vylúčiť. To by súhlasilo s výsledkami z iných 

prác, v ktorých laboratórne vytvárali hybridov s introgredovanou mtDNA [4]. Pre kompletnejšie 

výsledky by bolo potrebné analyzovať viacero populácií. 

 

 

Obr. 2. Miera introgresie lessonae mtDNA u lariev a adultov P. ridibundus. R mtDNA  
a L mtDNA je mtDNA typická pre druhy P. ridibundus a P. lessonae. 

 

 

Záver 

Na 18 lokalitách s rôznymi populačnými systémami skokanov z komplexu P. esculentus, 

sme zistili jednosmernú introgresiu lessonae mtDNA  do genofondu druhu P. ridibundus. Zo 492 

adultných jedincov P. ridibundus nieslo introgredovaný mitogenóm práve 6,3 %. U hybridov sa 

lessonae mtDNA zistila u 84,5 % jedincov z celkových 226 analyzovaných exemplárov.  

V jednej populácii bola porovnávaná aj miera introgresie u rôznych ontogenetických 

štádií. U lariev P. ridibundus bola introgresia zistená u 23,4 % exemplárov. U adultných 

jedincov tohto druhu tak bolo len v prípade 10 % exemplárov. Hoci rozdiel v miere introgresie 

medzi larvami a dospelcami nie je štatisticky signifikantný, zniženú mieru introgresie 
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u adultných jedincov P. ridibundus vplyvom selektívnej mortality lariev s lessonae mtDNA 

nemožno vylúčiť. 
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Abstract  
Changes in vegetation composition of the Vaccinion myrtilli alliances in the Krivánska Malá Fatra Mts. 

since 1973. 
This paper deals about changes in vegetation composition of the Vaccinion myrtilli alliances in the 

Krivánska Malá Fatra Mts. since 1973. Our research have compared 25 historical  phytosociologicaly relevés 
and 22 recent recorded in the subalpine belt. The vegetation diversity has changed  after the leaving pasture since 
1980. The Principal component analysis (PCA) show that the mainly diffrents are in bryophytes and lichens 
composition.  

  

Keywords: PCA; subalpine heathlands; vegetation changes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pohorie Krivánska Malá Fatra je zaujímavé nie len z hľadiska rekreačno-turistického, 

ale tiež z hľadiska vedeckej a výskumnej činnosti. Členitý reliéf, pestré geologické podložie, 

priebeh ľadových dôb a následné formovanie vegetácie po poslednom zaľadnení významne 

vplývajú na súčasný ráz vegetačného krytu Malej Fatry. Súčasnú distribúciu rastlinných 

spoločenstiev a vzhľad krajiny však výrazne ovplyvnil človek. Významným obdobím, kedy sa 

prejavil vplyv antropogénnej činnosti na vysokohorské prostredie Slovenska, bola valašská 

kolonizácia v 14. – 16. storočí [1]. Rumunskí pastieri odlesňovali montánny stupeň pohorí za 

účelom vytvárania pasienkov pre ovce a dobytok.  

Kríčkové spoločenstvá s dominantným druhom Vaccinium myrtillus (zväz Vaccinion 

myrtilli Krajina 1933) tvoria podstatnú časť súčasného vegetačného krytu Malej Fatry. 

Čučoriedkové porasty sa vyvinuli najmä ako sukcesné štádium po opustení pastvy. Sú to 

druhovo chudobné fytocenózy, ľahko determinovateľné a vyskytujúce sa na stanovištiach 

s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou. 

Prvé významnejšie mapovanie nízkych kríčkových spoločenstiev bolo v 80. rokoch 

20. storočia [2]. V rámci nášho výskumu sme sa snažili s čo najväčšou presnosťou 

determinovať lokality zápisov získaných v období rokov 1973 – 1975 a zistiť trend vo vývoji 

fytocenóz s dominantným druhom Vaccinium myrtilus po takmer 40-tich rokoch.  
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Materiál a metódy 

Predkladaná študia vychádza zo spracovania 47 fytocenologických zápisov, z ktorých 

je 22 zaznamenaných v období rokov 2010 – 2012 a z 25 historických zápisov 

zaznamenaných Bělohlávkovou v rokoch 1973 – 1975 [2]. 

Recentné fytocenologické dáta boli zberané v súlade s metódami zürišsko-

montpellierskej školy [3]. Použili sme 7-člennú Braun-Blanquetovu stupnicu abundancie 

a dominancie rozšírenú o stupne 2a, 2b a 2m [4]. Zápisy sme robili na plochách 16m2. 

Orientáciu sme zaznamenali buzolou, sklon svahu sme merali uhlomerom, nadmorskú výšku 

a GPS súradnice sme určovali GPS prístrojom, prípadne dodatočne odčítavali z mapy 

s mierkou 1 : 25 000 a pomocou leteckých snímok v Google EarthTM. Lokalizácia zápisov je 

zaznamenávaná v geografickom súradnicovom systéme WGS-84. 

Pre adekvátne vyhodnocovanie zmien vo vegetačnom zložení približne po 40 rokoch 

sme sa snažili pri terénnom výskume urobiť fytocenologické zápisy na rovnakých 

stanovištiach ako boli zaznamenané v rokoch 1973 – 1975. Vychádzali sme z opisu lokalít, 

ktorý použila Bělohlavková [2]. Historické snímky boli robené na ploche 25m2 v súlade 

s metódami zürišsko-montpellierskej školy s použitím základnej Braun-Blanquetovej stupnice 

abundancie a dominancie.  

Vzhľadom k tomu, že v zápisoch od Bělohlávkovej neboli zaznamenávané a merané 

environmentálne faktory ako množstvo opadu a surového humusu, obsah skál na stanovišti, 

acidita pôdy, tak sme pre vyhodnotenie dát zvolili nepriamu ordinačnú metódu, kde sme na 

základe Ellenbergových indikačných hodnôt a Shannonovho indexu diverzity sledovali zmeny 

vo vegetačnom zložení. 

Získané zápisy boli uložené v databázovom programe TURBOVEG [5]. Následne boli 

exportované do programu JUICE 7.0 [6] na ďalšie spracovanie. Ordináciu sme robili 

pomocou balíka programov CANOCO 4.5 [7]. Na otestovanie homogenity dát sme použili 

nepriamu gradientovú analýzu zbavenú trendu – DCA (Detrended correspondence analysis). 

Dĺžkový gradient vypočítaný pri DCA analýze mal nižšiu hodnotu ako 4, čo svedčí 

homogenite vyhodnocovaných dát, preto sme pri nasledovných ordinačných analýzach zvolili 

lineárne techniky [cf. 8, 9].  

Hlavné gradienty druhového zloženia spoločenstiev sme analyzovali nepriamou 

gradientovou analýzou PCA (Principal components analysis), kde sme kvôli lepšej 

ekologickej interpretácii grafu použili Ellenbergove indikačné hodnoty a Shannonov index 

diverzity ako doplnkové premenné. 
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Jednotlivé taxóny sme určovali priamo v teréne, prípadne sme ich dodatočne 

determinovali podľa prác: [10, 11, 12, 13]. Názvy taxónov sme zjednotili podľa Zoznamu 

nižších a vyšších rastlín Slovenska [14]. Syntaxonomické názvoslovie sme zjednotili na 

základe prác [15, 16, 17].  

Poddruhy (bez uvedenia mena druhu) sú v texte označené hviezdičkou (*). 

 

Výsledky a diskusia 

Pri porovnávaní fytocenologických dát z obdobia rokov 1973 – 1975 a recentných 

zápisov získaných vo vegetačných sezónach 2010 – 2012 sme sledovali najmä zmeny na 

základe druhového zloženia fytocenóz s dominantým druhom Vaccinium myrtillus.  

Z ordinačného grafu (obr. 1) vidíme rozmiestnenie zápisov na základe nepriamej 

gradientovej analýzy PCA s doplnkovými Ellenbergovými premennými hodnotami – vlhkosť 

(Moisture), teplota (Temperature), živiny (Nutrient), svetelný režim (Light), kontinentalita 

(Continentality) a pôdna reakcia (pH) spolu so Shannonovým indexom diverzity (Shannon).  

Z grafu vidíme, že najväčšiu výpovednú hodnotu má Shanonov index, ktorý pozitívne 

koreluje s prvou osou, ktorá taktiež určuje hlavný gradient v usporiadaní zápisov 

v ordinačnom priestore. Faktor potvrdzuje fakt, že čučoriedkove spoločenstvá mapované 

v období rokov 1973 – 1975 sú druhovo bohatšie. Priemerný počet druhov v jednom zápise je 

18, zatiaľ čo v recentných zápisoch pripadá 13 druhov na jeden zápis. Vyššia diverzita môže 

súvisieť s pastvou, ktorá prebiehala v oblasti Malej Fatry približne do konca 80. rokov 

20. storočia. Vo fytocenózach ovplyvňovaných pastvou dochádzalo k rozrušovaniu pôdneho 

krytu a rastlinné druhy sa ľahšie uchytili v porastoch nízkych kríčkov.  

Najvýraznejšie rozdiely sme zaznamenali v druhovom zložení, abundancii 

a dominancii v etáži kryptogamov. Machy Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus 

a druhy z rodu Brachythecium majú v recentných zápisoch najvyššie zastúpenie, zatiaľ čo 

v zápisoch od Bělohlávkovej má dominantné postavenie druh Dicranum scoparium.  

Z lišajníkov sa zmeny prejavili v abundancii a dominancii druhu Cetraria islandica. 

Zjavné zníženie výskytu tohto druhu sme zaznamenali v oblasti Malého Kriváňa. 

V historických zápisoch bol tento taxón vo väčšine zápisov zaznamenaný s abundanciou do 

30%, v recentých zápisoch sme v tejto oblasti nezaznamenali vôbec. Druhy z rodu Cladonia 

Bělohlávková nezaznamenala vôbec, avšak v našich zápisoch sa vyskytovali druhy C. 

fimbriata, C. fucata, C. * macilenta a C. pyxidata. Napriek zníženiu denzity druhu Cetraria 

islandica je pozorovateľné zvýšenie diverzity lišajníkov.  
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Na druhej stranie v recentných zápisoch je výrazne vyššie zastúpenie machorastov. 

Druh Pleurozium schreberi bol vo fytocenózach v rokoch 1973 – 1975 zaznamenaný len v 4 

zápisoch a druhy z rodu Brachythecium sa nevyskytovali na študovaných lokalitách vôbec, 

zatiaľ čo tieto taxóny v recentných zápisoch majú vysokú dominanciu a abundanciu.  

Tieto rozdiely môžu byť z istej miery taktiež zapríčinené nepresnou identifikáciou 

lokalít zápisov, vzhľadom k tomu že historické zápisy neboli lokalizované na základe GPS 

súradníc, ale len opisom lokality a charakteristikou stanovišťa. Viditeľnosť zmien, ktoré 

nastali v druhovom zložení machorastov a lišajníkov na štuovaných lokalitách v priebehu 

takmer 40 rokov možno vysvetliť vyššou senzitivitou kryptogamov na zmeny súvisiace 

s využívaním krajiny – najmä ukončením pastvy a rozvojom cestovného ruchu. Po opustení 

pasenia sa znižuje obsah dusíka v pôde, čo výrazne vplýva na diverzitu lišajníkov, ktoré sú 

citlivé na obsah dusíkatých látok [cf. 18, 19]. 

 

 

Obr. 1. PCA analýza – rozmiestnenie druhov a zápisov v ordinačnom priestore na základe nepriamej 
gradientovej analýzy (PCA). Ako doplnkové premenné boli použité priemerné Ellenbergove hodnoty a 

Shannonov index diverzity. Zobrazené sú druhy s váhou Species fit Range 28 – 100%. Názvy druhov sú tvorené 
prvými štyrmi písmenami rodového mena a tromi písmenami druhového mena. 
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Záver 
Rôznorodosť rastlinných spoločenstiev sa v priebehu uplynulých 40 rokov je 

ovplyvnená najmä zmenou vplyvu a spôsobom využívania krajiny človekom. Postupným 

ústupom a v konečnom dôsledku úplným opustením pastvy v Krivánskej Malej Fatre má za 

následok zníženie druhovej bohatosti fytocenóz zo zväzu Vaccinion myrtilli (Krajina 1933). 

Najvýraznejšie zmeny sa prejavili v abundanncii a dominancii kryptogamov. V oblasti 

Malého Kriváňa bol zaznamenaný výrazný pokles vo výskyte druhu Cetraria islandica. 

Avšak druhy z rodu Cladonia boli zaznamenané až v recentných záznamoch, zatiaľ čo 

v zápisoch z obdobia rokov 1973 – 1975 sa nevyskytovali vôbec. Ďalším výrazným rozdielom 

bolo zastúpenie machorastov. V zápisoch z obdobia rokov 2010 – 2012 má najvyššiu 

abundanciu a dominanciu druh Pleurozium schreberi, ktoré sa vyskytuje len v 4 historických 

zápisoch. Druhy z rodu Brachythecium neboli v zápisoch od Bělohlávkovej vôbec 

zaznamenané.   
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Abstract 

Optimalization of producing recombinant alcohol dehydrogenase and formate dehydrogenase in 
laboratory fermenter 

Enzymatic bioconversion of aromatic compounds in food and cosmetic industry is often accompanied by 
the limitation in terms of co-factor depletion or its insufficient regeneration. To address this issue, we have 
constructed efficient Escherichia coli based expression systems capable of producing functional yeast alcohol 
dehydrogenase (ADH) and formate dehydrogenase (FDH), enzymes used in conversion of trans-2-hexenal to 
trans-2-hexenol. The key parameters affecting solubility of both enzymes during fermentation were cultivation 
temperature and dissolved oxygen concentration. Both of the enzymes were produced in soluble form in E. coli 
and purified using immobilized metal-affinity chromatography (IMAC). The activity of both enzymes was 
comparable to their commercially available counterparts.  
 

Keywords: alcohol dehydrogenase; formate dehydrogenase; Escherichia coli; fermentation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biokonverzia aromatických látok je významným priemyselným procesom v snahe 

dosiahnutia ich zvýšenej stability alebo lepších chemických vlastností. Konverzia trans-2-

hexenalu na trans-2-hexanol, látok významných v kozmetickom a potravinárskom priemysle, 

predstavuje stabilizáciu inak prchavého a nestabilného aldehydu na príslušný alkohol. 

V predkladanom systéme dochádza ku katalýze premeny trans-2-hexenalu na trans-2-hexenol 

pomocou alkohol dehydrogenázy za prítomnosti kofaktora NADH. Práve koncentrácia 

kofaktora predstavuje limitujúci krok celej reakcie a jeho efektívna regenerácia pomocou 

formiát dehydrogenázy zvyšuje účinnosť celého systému [1,2,3]. 

Cieľom tejto práce bolo optimalizovať podmienky fermentácie kultúr E. coli 

produkujúcich ADH, resp. FDH. Expresné systémy boli vytvorené na našom pracovisku 

v minulosti a zhrnutie týchto postupov sa nachádza v publikácii [4].   
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Materiál a metódy 

Plazmidy a kmene E. coli použité v tejto práci sú zhrnuté v Tab. 1 

  

Tab. 1 Plazmidy a kmeň použitý v tejto práci 
 

Plazmid Zdroj 

pRSFDuet-ADH [4] 

pET29-FDH [4] 

Kmene E. coli/Zdroj Genotyp 

BL21(DE3) / Novagen 
F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB

- mB
-) λ(DE3 [lacI 

lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) 

 

Kultivačné médium 

Počas všetkých krokov a vo všetkých typoch kultivácii sme používali LB médium (10g 

tryptón, 5g kvasničný autolyzát, 5g NaCl) doplnené o glukózu a príslušné antibiotikum.  

 

Fermentácia  

Na fermentácie kultúr E. coli sme používali laboratórny 2 L fermentor Biostat B Plus 

(Sartorius) s automatickou kontrolou pH, otáčok rotora a pridávaním odpeňovacieho činidla. 

Proces fermentácie prebiehal nasledovne: nočnú kultúru produkčného kmeňa sme naočkovali 

do 100 ml tekutého média a kultivovali 14-16h na rotačnej trepačke pri 28°C. Celým 

objemom sme následne naočkovali 1 liter LB média vo fermentore, kde boli parametre 

kultivácie nastavené nasledovne: teplota štartovacia 24°C (postupné znižovanie na 18°C po 

dobu 6h), 3-5% saturácia kyslíkom, pH 7,2, automatická kontrola otáčok s minimálnym 

prietokom vzduchu. Expresiu rekombinantných enzýmov sme indukovali pridaním IPTG do 

výslednej koncentrácie 1 mM, keď kultúra dosiahla OD600 cca. 5. Indukovanú kultúru sme 

následne kultivovali  18h. Bunkovú kultúru sme potom scentrifugovali a bukové pelety 

použili v následných analýzach a procesoch. 

 

Determinácia solubility 

Podiel solubilnej frakcie enzýmu oproti enzýmu v inklúznych telieskach sme stanovili 

rozbitím buniek pomocou ultrazvuku (Bandelin, sonda KE 76), oddelením rozpustnej od 

nerozpustnej frakcie centrifugáciou a následnou analýzou pomocou SDS-PAGE. 
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SDS-PAGE 

Analýzu expresie, distribúcie a purifikácie ADH a FDH pomocou 12% SDS 

polyakrylamidovej gélovej elektroforézy sme robili podľa Laemmliho [5]. 

 

Purifikácia proteínov 

Na purifikáciu proteínov pomocou afinitnej chromatografie (IMAC) sme použili FPLC 

prístroj Akta Avant 25 (GE Healthcare). Využili sme 1 ml kolóny typu HisTrap HP (GE 

Healthcare).  

 

Výsledky a diskusia 

SDS-PAGE analýza fermentácie a expresie ADH v E. coli BL21(DE3) je na Obr.1 

a solubilnej FDH na Obr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1. Expresia ADH v BL21(DE3) a 
analýza distribúcie produktu.  Mwm – 
štandard proteínových hmotností, 1 – 

neindukovaná vzorka 2 – expresia po 18h 
indukcie 3 – nerozpustná frakcia po rozbití 

buniek 4 – rozpustná frakcia po rozbití buniek 

Obr. 2. Expresia FDH v BL21(DE3) a 
analýza distribúcie produktu.  1 – 

neindukovaná vzorka 2 – expresia po 18h 
indukcie 3 – nerozpustná frakcia po rozbití 

buniek 4 – rozpustná frakcia po rozbití buniek 
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SDS-PAGE analýzy purifikácie ADH (Obr. 3) a FDH (Obr. 4) pomocou afinitnej 

chromatografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že zníženie teploty a intenzity prevzdušňovania 

pozitívne ovplyvnilo skladanie a hlavne stabilitu rekombinantných enzýmov počas kultivácie 

vo fermentore. Počas kultivácie pri 37°C (neuvedené výsledky) všetky naprodukované 

enzýmy agregovali do inklúznych teliesok. Samotné zníženie teploty malo priaznivý účinok 

na rozpustnosť, ale najvýraznejšiu zmenu spôsobilo obmedzenie prísunu kyslíka, kedy 30-

35% naprodukovanej ADH zostáva v rozpustnej frakcii (Obr.1) a až 65% FDH si tiež 

zachováva rozpustnosť (Obr.2). Z rozpustných frakcii oboch enzýmov sa nám podarilo 

pomocou afinitnej chromatografie purifikovať desiatky miligramov enzýmov čistoty 

postačujúcej na stanovenie ich aktivity a optimalizácie biokonverzie trans-2-hexenalu na 

trans-2-hexenol.  

 

Obr. 3. Purifikácia ADH pomocou 
afinitnej  chromatografie.  Mwm – štandard 
proteínových hmotností, 1 – rozpustná frakcia 
bunkového lyzátu 2 - frakcia nezachytná na 

kolóne 3 – elučná frakcia 

Obr. 4. Purifikácia FDH pomocou afinitnej 
chromatografie.  Mwm – štandard 

proteínových hmotností, 1 – rozpustná frakcia 
bunkového lyzátu 2 - frakcia nezachytná na 

kolóne 3 – elučná frakcia 
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Záver 

V tejto práci sa nám podarilo optimalizovať podmienky fermentácie, ktoré umožňujú 

produkciu dvoch rekombinantných enzýmov, alkohol dehydrogenázy a formiát dehydrogenázy 

v rozpustnej forme. Oba enzýmy si zachovávajú rozpustný charakter aj po 18h od indukcie 

expresie a je ich možné pomocou afinitnej chromatografie purifikovať do relatívne vysokej 

čistoty. Oba enzýmy je ďalej možné použiť v systéme biokonverzie trans-2-hexenalu na trans-

2-hexenol, látok s veľkým priemyselným využitím.  
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Abstract 
 Characterization of prototype strain Mu-HV4 and isolates MHV-72, MHV-76 and MHV-Šumava with 
monoclonal antibodies. 

Characterization of prototype strain Mu-HV4 and isolates MHV-72, MHV-76 and MHV-Šumava 
together with monoclonal antibodies was a next important step of ongoing studies about growth factor–like 
substances induced by Mu-HV4, which chemical structures have still not been described yet. Studies concerning 
mutants of glycoprotein B gene have suggested that this gene might be involved in the synthesis of these factors. 
We observed the ability of seven monoclonal antibodies against glycoprotein B of Mu-HV4 to react with other 
Mu-HV islolates and described differences in their specificity and afinity by immunological methods such as 
dotassay, indirect ELISA for antibodies and Western blot. Our results have shown that applied monoclonal 
antibodies were able to react with every single Mu-HV isolate, however the afinity was not the same by every 
monoclonal antibody.  

 

Keywords:  monoclonal antibody; Mu-HV4; isolates of Mu-HV; immunological methods  

 

Úvod a formulácia cieľa 
V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bola charakterizovaná nová skupina 

rastových faktorov asociovaných s herpetickými vírusmi. Tieto faktory boli produkované za 

určitých podmienok v bunkách infikovaných a transformovaných herpetickými vírusmi. 

Vyznačovali sa schopnosťou transformovať bunky in vitro a naopak potláčať transformovaný 

fenotyp rakovinových buniek. Tieto ich biologické aktivity mohli byť neutralizované nielen 

sérom k danému vírusu, ale aj niektorými monoklonálnymi protilátkami (MP) namierenými 

proti glykoproteínu B (gB). Štúdie s niektorými mutantmi v gB géne naznačujú, že práve 

tento gén by sa mohol podieľať na syntéze týchto faktorov [1, 2]. 

Číková (2013) [3] vo svojej práci použila panel siedmich MP namierených práve proti 

gB MHV-68, pričom chcela potvrdiť vírusový pôvod študovaných látok pripomínajúcich 

rastové faktory a ich spojenie s gB. Zistila, že dve MP, konkrétne MP4 a MP5 neutralizovali 

obe aktivity už spomínaných látok indukovaných MHV-68. V prípade MHV-76 a MHV-60 sa 

táto schopnosť nepotvrdila ani u jednej MP. Vychádzajúc z týchto experimentálnych 

výsledkov a tvrdení, sme sa rozhodli pre ďalšie štúdium týchto biologicky aktívnych látok 

pripomínajúcich rastové faktory indukovaných MHV-68. Zaujímalo nás, či sú MP namierené 

voči gB MHV-68 schopné reagovať aj s ostatným izolátmi MHV. Za použitia vybratých 
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imunologických metód (bodový test, nepriama ELISA pre protilátky a Western blot) sme 

chceli predovšetkým zistiť  schopnosť reakcie všetkých MP (MP1-MP7) s rôznymi izolátmi 

MHV (MHV-72, MHV-76 a MHV-Šumava), príp. rozdiely v špecifickosti väzby a jej afinity. 

 

Materiál a metódy 

 V experimentálnej práci sme použili sedem MP namierených proti gB MHV-68, ktoré 

boli poskytnuté Dr. Philipom G. Stevensonom (Department of Pathology, University of 

Cambridge, Cambridge, UK):  

(1) MG-4D11 – rozpoznáva C-terminálnu časť gB (55kDa), reaguje vo western blote 

(2) MG-1C12 – rozpoznáva konformačný epitop gB vyžadujúc celý proteín 30  

(3) BN-2B11 – rozpoznáva konformačný epitop v N-terminálnej časti gB  

(4) MG-1A12 – rozpoznáva konformačný epitop vyžadujúc celý proteín  

(5) SC-9E8 – rozpoznáva konformačný epitop v N-terminálnej časti gB, neutralizuje vírus  

(6) MG-2H4-D9 – IgM, rozpoznáva N-koniec gB, reaguje vo western blote, citlivé na 

bunkovo-špecifickú O-glykozyláciu  

(7) BN-1A7 – rozpoznáva konformačný epitop v N-terminálnej časti gB  [4,5] 

Bodový test 

 Polyvinyldifluoridové membrány (PVDF) sme najprv odmastili pomocou metanolu 

a premyli destilovanou vodou a PBS. Do jednotlivých políčok PVDF sme naniesli 3 µl 

antigénu (v našom prípade to boli purifikáty izolátov MHV). Následne sme membrány 

premyli v PBS a potom 45 min blokovali 1 % roztokom sušeného mlieka a PBS. Po 45 min 

sme membrány znovu premyli PBS a do dvoch paralel sme naniesli z každej monoklonálnej 

protilátky, pričom sme použili PBS, resp. neimunizované kontrolné myšie sérum ako 

negatívnu kontrolu a imunizované myšie sérum (IMS) ako pozitívnu kontrolu. Po vsiaknutí 

primárnych protilátok sme membrány znovu premyli PBS a naniesli sekundárnu protilátku (1 

µl Goat anti-mouse, IgG–HRP, Santa Cruz Biotechnology, 10 µl NKS, 1 ml PBS) a nechali 

50 min inkubovať. Po inkubácii sme membrány 5x premyli PBS a pripravili farbiaci roztok 

(12 mg chlórnaftol, 4 ml metanol, 16 ml PBS, 100 µl H2O2), inkubovali 10-20 minút. Reakciu 

sme ukončili premytím vodou. 

Nepriama ELISA pre protilátky 

 Na 96 jamkovú mikrotitračnú platničku sme naložili antigén vo forme vírusového 

supernatantu po 50 µl na jamku (MHV-68, MHV-72, MHV-76 a MHV-Šumava) a nechali 

cez noc inkubovať pri 37°C, odokryté. Na druhý deň sme platničku 3x premyli 0,05 % 

roztokom TWEEN-PBS a blokovali 1 % roztokom sušeného mlieka a PBS pri izbovej teplote 
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1h. Potom sme jamky 3x premyli PBS-T a naniesli po 40 µl z každej monoklonálnej 

protilátky, pričom ako negatívnu kontrolu sme použili PBS, resp. kontrolné neimunizované 

myšie sérum a imunizované myšie sérum (IMS) sme použili ako pozitívnu kontrolu. 

Inkubovali 1 h pri 37°C. Po inkubácii sme platničku 3x premyli PBS-T, pridali po 40 µl 

sekundárnej protilátky (viď. bodový test) na jamku a nechali inkubovať 50 min pri 37°C, 

zakryté. Po inkubácii sme platničku 5x premyli PBS-T. Pridali sme farbičku OPD (Ortho-

phenylenediamine)  a substrátový roztok (v pomere 1 mg/ 2 ml a H2O2) a platničku sme 

uložili na 15 min do tmy. Reakciu sme následne ukončili 2M H2SO4 a spektrofotometricky 

odčítali hodnoty absorbancie pri 490 nm. 

Western blot 

 Vzorky obsahujúce MHV-68 a ostatné izoláty MHV sme najprv povarili s rovnakým 

objemom vzorkového roztoku pri 100°C 5 min a spolu so štandardou (Precision Plus Protein 

Standards, Bio-Rad) naniesli na polyakrylamidový gél (5 % vrchný, 12 % spodný gél). 

Vzorky s  MHV boli separované elektroforézou pri 50mA 45 min. Proteíny sme následne 

preblotovali na PVDF 1 h pri 40 mA v tlmivom roztoku. Potom sme membrány premyli 

v PBS a  45 min blokovali 1 % roztokom sušeného mlieka a PBS. Po opätovnom premytí sme 

membránu inkubovali cez noc s kultivačným supernatantom obsahujúcim MP1 a MP6. Po 

premytí PBS sme naniesli sekundárnu protilátku (1 µl Goat anti-mouse, IgG–HRP, Santa 

Cruz Biotechnology, 10 µl NKS, 1 ml PBS) a nechali 50 min inkubovať. Po záverečnom 

premytí PBS sme reakciu vizualizovali farbiacím roztokom (12 mg chlórnaftol, 4 ml metanol, 

16 ml PBS, 100 µl H2O2). 

 

Výsledky a diskusia 

Využitím základných imunologických metód (bodový test, nepriama ELISA pre 

protilátky, western blot resp. immunoblot) sme zaznamenali rozdiely v intenzite špecifickej 

reakcie medzi rôznymi izolátmi MHV a MP voči gB MHV-68. Z výsledkov prezentovaných 

na Obr. 1 vyplýva, že všetky MP (MP1-MP7) reagujú rovnako intenzívnou reakciou len 

s MHV-68. Protilátka MP6 nereagovala s izolátmi MHV-76 a MHV-Šumava. Ostatné 

protilátky MP3, MP4, MP5 a MP7 vykazovali vizuálne slabšiu reakciu. Protilátky MP1 

a MP2 reagovali s týmito izolátmi pomerne silnou reakciou porovnateľnou s pozitívnou 

kontrolou.  

Výsledky získané metódou nepriamej ELISA pre protilátky sú zaznamenané na Obr. 

2. Z grafu môžeme usúdiť, že priebeh reakcií MP1-MP7 so všetkými sledovanými izolátmi 

MHV bol približne rovnaký, pričom najsilnejšiu reakciu (na základe nameraných hodnôt 
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absorbancie) vykazovala protilátka MG-4D11 (MP1), ktorá rozpoznáva C-terminálnu časť 

gB.  Najslabšiu reakciu vykazovala protilátka MG-2H4-D9 (MP6), rozpoznávajúca N-koniec 

gB. 

Obr. 3 prezentuje polypeptidový profil MHV-68 a ostatných izolátov MHV (MHV-72, 

MHV-76, MHV-Š) po rozdelení elektroforézou v polyakrylamidovom géli. Následne bol 

urobený Western blot (imunoblot) použitím MP1 a MP6 (viď špecifikácia protilátok v časti 

Materiál a metódy). Avšak výsledky nie sú prezentované, nakoľko neboli jednoznačné, preto 

je potrebné danú metódu zopakovať v ďalšej experimentálnej práci. 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Bodové testy  

MP- monoklonálne protilátky; kmeň MHV-68 a izoláty MHV-72, MHV-76, MHV-Š, IMS – imunizované myšie 
sérum, pozitívna kontrola; PBS – negatívna kontrola 
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Obr. 2. Nepriama ELISA pre protilátky 

 

 
Obr. 3. Proteínové profily vybraných izolátov MHV  

Št – Štandard molekulových hmotností v kDa 
 

Záver 

 Na základe získaných výsledkov môžeme predbežne tvrdiť, že použité MP proti gB 

MHV-68 reagovali s MHV-68 a skrížene aj s ostatnými izolátmi MHV (MHV-72, MHV-76 

a MHV-Šumava). Je však potrebné potvrdiť naše výsledky aj vírus neutralizačným testom, 

keďže sa jedná o vírusovo – špecifickejší test ako nami použité metódy (nepriama ELISA pre 

protilátky, bodový test, Western blot). 
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Abstract 

Impact of pumped-storage hydropower plant PVE Čierny Váh on transport of particulate organic matter 
and periphyton biomass 

Although the Serial Discontinuity Concept(SDC) is supported by the results of scientific research, there 
are specific cases where changes in certain factors get opposite values. The aim of this work was to evaluate the 
effect of PVE Čierny Váh on POM and periphyton biomass. Below the PVE Čierny Váh was found more than 5-
fold increase in periphyton biomass compared to the site above the dam, which was also reflected in the amount 
of BOM. Reservoir acts as a sediment trap, but PVE Čierny Váh on average captures nearly 30% of TOM. 
Therefore sedimentation takes place below the dam as well as above. The decrease in the POM ratio dowstream 
of the PVE Čierny Váh confirms the SDC hypothesis about the impact of the dam in the headwaters. Each 
reservoir is somewhat unique, and therefore, it is necessary to consider all factors potentially affecting the nature 
and effect of the dam.in the assessment of their impact on the ecology of running waters. 
 

Keywords: particulate organic matter; periphyton; Serial Discontinuity Concept; dam impact 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koncept seriálovej diskontinuity (SDC) [1] objasňuje zmeny abiotických a biotických 

parametrov a procesov, ktoré sú funkciou pozície priehrady v riečnom kontinuu a jej využitia. 

Podľa SDC sa vplyv priehrady v hornom úseku výrazne prejaví zmenou pomeru frakcií 

partikulovaného organického materiálu (POM) v dôsledku blokovania jeho transportu z 

vyšších úsekov. POM tvorí organickú zložku sestónu, ktorá je suspendovaná a unášaná vo 

vodnom stĺpci a zachytávaná na dne. SDC bol formulovaný pre veľké priehrady, ktoré 

termálne stratifikujú a vypúšťajú vodu z hypolimnia. PVE Čierny Váh pri prečerpávaní vody 

medzi hornou a dolnou nádržou spôsobuje denne variácie vo výške vodnej hladiny, čím 

ovplyvňuje termálne rozvrstvenie vody. Validita a predikcie SDC môžu byť preto vo vzťahu 

k PVE Čierny Váh značne obmedzené. Cieľmi práce sú: 1. otestovať hypotézu SDC 

v modelovom území Čierneho Váhu vyhodnotením vplyvu PVE Čierny Váh na kvantitu 

bentického organického materiálu (BOM) a pomer hrubého (CPOM) a jemného (FPOM) 

organického materiálu; 2. vyhodnotiť množstvo transportovaného organického (TOM) 

a anorganického (TAM) materiálu umožňujúce zistiť vplyv priehrady na inak kontinuálny 

transport hmoty; 3. zistiť vplyv priehrady na biomasu nárastov. 
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Materiál a metódy 

V povodí Čierneho Váhu sa vplyv PVE Čierny Váh na partikulovaný organický 

materiál (POM) a biomasu nárastov sledoval na štyroch lokalitách (Tab. 1) v rámci terénneho 

výskumu v rokoch 2012/2013. POM bol odoberaný z lokalít ČV 2 až Váh 1 v mesačných 

intervaloch v dátumoch kvantitatívnych zberov vodných bezstavovcov. TOM a TAM bol 

odobratý do 1,5 l plastovej fľaše z vodného stĺpca. BOM bol odobratý v plastovej rúre 

zarazenej 10 – 15 cm do dna so známym priemerom (15,5 cm) a odmeranou výškou stĺpca do 

plastovej zbernej fľaše po rozvírení dna (modifikované podľa [2]). Nárasty boli zoškrabávané 

z viacerých kameňov podľa [3]. Vzorky POM a nárasty boli následne fixované 4 % roztokom 

formaldehydu. Všetky vzorky POM a nárasty boli spracované v laboratóriu Zoologického 

ústavu SAV. Medzi hlavné kroky patrili: 1. vákuová filtrácia (oddelenie frakcií podľa veľkosti 

cez sústavu sít a Whatman GF/C filter), 2. sušenie pri 105 °C, 3. žíhanie v muflovej peci pri 

550 °C, a 4. váženie na analytickej váhe. 

 

Tab. 1. Charakteristika profilov Čierneho Váhu a Váhu 1. 
 

Profil súradnice  
(ZŠ/ZD) 

nadm. výška 
(m) 

vzdialenosť od priehrady 
(km, +(nad), -(pod)) 

ČV 2 19.940755/49.015226 745 +0,2 
ČV 3 19.904293/49.008027 719 -0,5 
ČV 4 19.809217/49.018251 671 -8,5 
Váh 1 19.809265/49.018866 659 -12 

 

Výsledky a diskusia 

Transportovaný organický a anorganický materiál 

 Pre horný úsek je charakteristická vysoká erózia, kde prevláda produkcia sedimentov 

nad usadzovaním. Priehrady prerušujú kontinuálny transport sedimentov a dochádza tu k ich 

usadzovaniu. Voda vypúšťaná z priehrady nesie len minimálne množstvo sedimentov a 

disponuje energiou zodpovednou za odplavovanie jemného substrátu a eróziu [4]. Na základe 

analýzy rozptylu zberov v jednotlivých termínoch rokov 2012 a 2013 boli zistené 

signifikantné rozdiely medzi jednotlivými lokalitami (jednofaktorová ANOVA, F=3,292, 

p˂0,05), pričom štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný medzi ČV 2 a ČV 3 (Tukey‘s 

post-hoc test, q=4,242, p˂0,05; Obr. 1). V priemere zachytáva nádrž takmer 30 % TOM 

z horných úsekov, kým u veľkých a hlbokých priehrad je to až 71 % [5].  
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Obr. 1. Grafické znázornenie vychádzajúce z hodnôt TOM na lokalitách ČV 2 – ČV 4 a Váhu 1. 

 

 Na lokalite ČV 2 nad priehradou boli prítomné sezónne fluktuácie množstva TOM, 

pod priehradou na lokalite ČV 3 boli hodnoty po celé obdobie pomerne vyrovnané. Na jeseň a 

v zime je nárast transportu TOM pravdepodobne spôsobený zvýšeným množstvom zrážok. 

Najväčšie hodnoty TOM boli zaznamenané v apríli spôsobené topením snehov. Postupne so 

vzdialenosťou od priehrady dochádza opäť k obnoveniu, aj keď nie pôvodnej transportačnej 

schopnosti toku. Porovnanie množstva TAM v jednotlivých lokalitách nad a pod PVE Čierny 

Váh rovnako potvrdzuje sedimentáciu v nádrži. Výsledok analýzy rozptylu však nepotvrdil 

štatisticky významné rozdiely medzi lokalitami (jednofaktorová ANOVA, F=1,527, 

p=0,2224). TAM bol prítomný vo vzorkách najmä počas zvýšeného transportu TOM, teda v 

novembri, januári, apríli a v júni.  

 

Bentický organický materiál 

V prípade horného úseku vodného toku je dôležitý prísun organickej hmoty a 

alochtónneho detritu z okolitého brehového porastu [6]. Prirodzený vodný tok bez narušení je 

charakteristický vysokým podielom hrubej organickej hmoty v hornom úseku toku. Hrubý 

drevený materiál zachytený v koryte vodných tokov ovplyvňuje v ňom prebiehajúce fyzikálne 

aj biologické procesy [7]. Podľa SDC by sa mal vplyv priehrady prejaviť v znížení pomeru 

CPOM/FPOM, najmä v dôsledku blokovania transportu organického materiálu z horných 

úsekov. Výsledok analýzy rozptylu rozdiel medzi lokalitou nad a pod PVE Čierny Váh 

štatisticky nepreukázal (jednofaktorová ANOVA, CPOM/FPOM, F=0,7058, p=0,5569; 

CPOM/FPOM+UFPOM, F=1,239, p=0,3149), napriek tomu je medzi lokalitami prítomný 

rozdiel vo vývoji pomeru hrubej a jemnej frakcie počas roka a ročným priemerom (Obr. 2). 

Priemerná ročná hodnota pomeru CPOM/FPOM na lokalite ČV 2 (0,437) je veľmi 
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Obr. 2. Vývoj pomeru CPOM/FPOM v priebehu rokov 2012/2013 na lokalitách ČV 2 – ČV 4 a Váhu 1. 

blízka hodnote na lokalite Váh 1 (0,446). Lokalita ČV 3 pod priehradou zaznamenala zníženie 

priemernej hodnoty pomeru (0,235), zatiaľ, čo lokalita ČV 4 zvýšenie  pomeru (0,714). 

Domnievame sa, že zvýšenie podielu CPOM na lokalite ČV 4 môže dôsledkom dostatočnej 

vzdialenosti od priehrady a tým, že preteká pomerne dobre zalesneným územím a vyšším 

prietokom. Okrem toho pomer CPOM/FPOM klesá s rastúcim prietokom vody a množstvo 

FPOM dosahuje maximum v strednom a spodnom úseku [8]. 

Schopnosť toku transportovať a usádzať sedimenty je funkciou rýchlosti prúdu 

a fluktuácií prietokov. Biomasa bentického detritu pod PVE Dlouhé Stráně (ČR) vybudovanej 

na horskom toku Divoká Desná klesla takmer o polovicu, hoci prietokový pomer pod 

priehradou bol podobný ako v prirodzenom toku, a rovnako nebol zistený rozdiel v biomase 

nárastov. Vplyv priehrady sa prejavil najmä v letnom období vyššou teplotou vypúšťanej vody 

o max. 6,5 °C v júli [9]. PVE Čierny Váh rovnako zvyšuje teplotu vody v toku v lete (vlastné 

merania) a princípom výroby elektrickej energie nespôsobuje fluktuácie prietokov pod 

priehradou, avšak efekt na priemerné hodnoty biomasy BOM a nárastov sú odlišné (Tab. 2). 

 

Tab.2. Priemerné hodnoty biomasy BOM a nárastov sledovaných lokalít na Čiernom Váhu. V zátvorke sú uvedené 
údaje zo štúdie PVE Dlouhé Stráně nad (DD1), pod (DD2) a vo väčšej vzdialenosti (DD3) [11]. 

 

 

 

Profil ČV 2 (DD1) ČV 3 (DD2) ČV 4 (DD3) Váh 1 
Priemerná biomasa BOM 

(g/m2) 
92,64 (96,7) 99,25 (55,4) 87,02 (105,8) 122,42 

Priemerná biomasa 
nárastov (g/m2) 

1,71 9,36 3,42 4,06 
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Obr. 3. Grafické znázornenie vychádzajúce z hodnôt biomasy nárastov na lokalitách ČV 2 – ČV 4 
a Váhu 1. 

Biomasa nárastov 

Dôsledkom sedimentácie je zvýšenie čistoty vody a perforácie slnečným svetlom, čo v 

kombinácii s vyšším obsahom nutrientov a stabilnejším substrátom podporuje rast vodnej 

vegetácie a môže viesť k zmene pomeru P/R v prospech produkcie [1]. Pre PVE Čierny Váh 

je charakteristická výroba elektrickej energie prečerpávaním medzi dvomi nádržami. Tok pod 

dolnou nádržou PVE Čierny Váh nie je ovplyvnený fluktuáciami prietokov, čo zvyšuje 

stabilitu substrátu. Stabilný substrát prestavuje výborné podmienky pre rozvoj perifytónu [10]. 

Lokalita ČV 3 pod priehradou je charakteristická značným rozvojom biomasy nárastov (Obr. 

3), čo potvrdzujú aj výsledky testov štatistického vyhodnotenia (jednofaktorová ANOVA, 

F=10,26, p 0˂,01) Predpokladáme, že rozsiahly rozvoj biomasy nárastov pod priehradou je 

dôsledkom ďalších vplyvov: vyššia teplota vody pod priehradou a rozšírenie a regulácia 

koryta s vegetáciou obmedzenou na pobrežné porasty, ktoré málo zatieňujú tok. 

 

 

Záver 

Aj keď je teória SDC podporená výsledkami vedeckých výskumov, existujú špecifické 

prípady, kedy zmeny určitých faktorov nadobúdajú opačné hodnoty [11]. Vplyv PVE Čierny 

Váh na vybrané ekologické parametre toku je vzhľadom na publikované poznatky v určitých 

prípadoch odlišný. Pod priehradou bolo zistené viac ako 5-násobné zvýšenie biomasy nárastov 

oproti lokalite nad priehradou, čo sa prejavilo aj v množstve BOM. Nádrž pôsobí ako pasca na 

sedimenty, avšak v priemere zachytáva iba necelých 30 % TOM, teda sedimentácia prebieha 

aj pod priehradou. Pokles pomeru CPOM/FPOM na lokalite ČV 3 potvrdzuje hypotézu SDC 

o vplyve priehrady v hornom úseku tokov, čo sa však nedá povedať o vplyve na teplotu pod 

nádržou. Hoci je vplyv priehrad predpovedateľný z dôvodu opakovane pozorovaných 
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špecifických biofyzikálnych reakcií po celom svete, delinearita dimenzií rôznych vplyvov 

spôsobuje problémy pri interpretácii týchto zovšeobecnení [12]. Každá priehrada je určitým 

spôsobom unikátna, a preto je pri posudzovaní ich dôsledkov na ekológiu vodných tokov 

potrebné zvážiť všetky faktory potencionálne ovplyvňujúce charakter a efekt vodnej nádrže. 
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Abstract 

Physical characteristics of the Slovak patients with hypopituitarism treated with growth hormone. 
Hypopituitarism is a clinical syndrome linked with insufficient function of the adenohypophyse. This 

may be caused by disorders involving the pituitary gland, hypothalamus, or surrounding structures. The main 
symptom is proportional short stature with small hands and feet. The aim of this study is to evaluate physical 
dimensions and compare it with dimensions of healthy Slovak and Czech populations. The monitored group 
consists of 78 patients with hypopituitarism. This work assesses 10 anthropometric, 5 circumferential parameters 
and 5 indexes. Most of monitored parameters take negative z-score values. Strong deviations were found for 
parameters of body height, sitting height, upper limb length, chest depth, head circumference and thoracic index. 

 
Keywords: Hypopituitarism; growth hormone deficiency; physical structure. 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Hypopituitarizmus je stav spojený s nedostatočnou funkciou adenohypofýzy [1]. 

Nedostatok rastového hormónu (STH) môže vzniknúť prenatálne (následkom 

geneticky podmienených porúch), perinatálne aj postnatálne (následkom deštrukcie 

hypotalamo-hypofyzárnej oblasti rastom nádorov, ich liečby, infekčného ochorenia CNS, 

hydrocefalu alebo ťažkého poranenia mozgu). Väčšinu stavov však označujeme ako 

idiopatické – ich pôvod sa nedá určiť [2]. Deficit STH môže byť izolovaný alebo 

v kombinácii s ďalšími hormonálnymi deficitmi pri tumoroch hypotalamu alebo 

adenohypofýzy [3]. Deti s deficitom STH sa väčšinou rodia s normálnou pôrodnou dĺžkou, 

pretože intrauterinný rast nezávisí od jeho množstva [3]. Pri vrodenom geneticky 

podmienenom deficite STH dochádza k rastovému oneskoreniu dieťaťa už v prvom roku 

života [4]. Hlavným príznakom je znížená rastová rýchlosť (cca 3,0 cm ročne), rozvíja sa 

obraz proporcionálneho malého vzrastu s malými rukami a nohami [3]. Okrem zaostávania v 

raste majú aj ďalšie fenotypické (prominujúce čelo, vpáčený koreň nosa) a metabolické 

(hypoglykémia, neonatálna hepatitída) príznaky [2]. Prítomná je tiež relatívna nadhmotnosť, 

erupcia trvalého chrupu je oneskorená a kostný vek zaostáva za vekom chronologickým [3]. 

Liečbu podstupujú pacienti s vrodeným, ale aj získaným deficitom STH. Terapia 

rastovým hormónom u detí s jeho deficitom je substitučná a má výrazný vplyv na ich 

zdravotný stav zásahom do stavby kostí a svalstva i do metabolizmu cukrov, tukov 

a bielkovín [5]. Liečba smeruje k vyrovnaniu úvodného výškového deficitu v priebehu 3 – 4 
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rokov liečenia, najneskôr do veku začiatku puberty [6]. Cieľom liečby je zvýšiť rastovú 

rýchlosť a dosiahnuť normálnu telesnú výšku v dospelosti [7].  

Cieľom práce je zistiť telesnú stavbu pacientov s hypopituitárnym nanizmom 

liečených rastovým hormónom a metrické charakteristiky porovnať so zdravou slovenskou 

a českou populáciou. 

 
Materiál a metódy 

Sledovaný súbor tvorí 78 pacientov s hypopituitárnym nanizmom, z toho 44 chlapcov 

a 34 dievčat vo veku od 6 – 16 rokov. Všetci pacienti sú liečení v Endokrinologickej 

ambulancii na II. detskej klinike DFNsP v Bratislave. 

Zisťovali sme 13 antropometrických rozmerov – telesná hmotnosť (TH), telesná výška 

(TV), výška v sede (VvS), dĺžka hornej končatiny (DHK), dĺžka dolnej končatiny (DDK), 

šírka hlavy (ŠHL), dĺžka hlavy (DHL), šírka hrudníka (ŠHR), hĺbka hrudníka (HHR), obvod 

hlavy (OHL), mezosternálny obvod hrudníka (OHR), obvod brucha (OBR), obvod ramena 

(OR) a následne som z nich vypočítala 6 indexov – index telesnej hmotnosti (BMI), cefalický 

index (IC), torakálny index (TI), Rohrerov index (RI), Pignetov index (PI) a index dĺžky trupu 

(IDTR). Antropologické vyšetrenie prebiehalo základnou metodikou somatometrie podľa 

Martina a Sallera et al. [8] a Fettera et al. [9]. 

 
Výsledky a diskusia 

Z hodnôt z-skóre vybraných telesných rozmerov dievčat s hypopituitarizmom 

zaznačených v morfogramoch sú viditeľné výrazné odchýlky od noriem pri niektorých 

parametroch. V prvom prípade (Obr. 1) pri porovnaní so štúdiou Slovákovej et al. [10, 11] sa 

výrazne pod normou (pod 3. percentilom; hodnoty menšie ako -2 SD) vyskytujú hodnoty 

telesnej hmotnosti v 9 % (N = 3), výšky v sede v 22 % (N = 7), telesnej výšky v 41 % 

(N = 14), dĺžky hornej končatiny v 12 % (N = 4), hĺbky hrudníka v 21 % (N = 7), obvodu 

hlavy v 29 % (N = 10), obvodu hrudníka v 3 % (N = 1), obvodu brucha v 6 % (N = 2), 

obvodu ramena v 3 % (N = 1), torakálneho indexu v 21 % (N = 7), Pignetovho indexu v 15 % 

(N = 5) a indexu dĺžky trupu v 16 % (N = 5). Naopak, výrazne nad normou (nad 97. 

percentilom; hodnoty väčšie ako +2 SD) sa vyskytujú hodnoty telesnej hmotnosti v 3 % 

(N = 1), výšky v sede v 3 % (N = 1), šírky hrudníka v 6 % (N = 2), hĺbky hrudníka v 3 % 

(N = 1), obvodu hrudníka v 3 % (N = 1), obvodu brucha v 3 % (N = 1), obvodu ramena v 6 % 

(N = 2), torakálneho indexu v 3 % (N = 1), Rohrerovho indexu v 15 % (N = 5) a indexu dĺžky 

trupu v 3 % (N = 1). 
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Obr. 1. Morfogram telesnej stavby pacientok s hypopituitarizmom 

 
Pri porovnaní so štúdiou Bláhu et al. [12] (Obr. 2) sa výrazne pod normou (pod 3. 

percentilom; hodnoty menšie ako -2 SD) vyskytujú hodnoty telesnej hmotnosti v 12 % 

(N = 4), výšky v sede v 44 % (N = 14), telesnej výšky 59 % (N = 20), dĺžky hornej končatiny 

v 26 % (N = 9), šírky hlavy v 12 % (N = 4), dĺžky hlavy v 18 % (N = 6), obvodu hlavy 

v 35 % (N = 12), obvodu hrudníka v 6 % (N = 2), obvodu brucha v 9 % (N = 3) a obvodu 

ramena v 3 % (N = 1). Naopak, výrazne nad normou (nad 97. percentilom; hodnoty väčšie 

ako +2 SD) sa vyskytujú hodnoty dĺžky dolnej končatiny v 9 % (N = 3), šírky hlavy v 3 % 

(N = 1), obvodu hrudníka v 3 % (N = 1), obvodu brucha v 3 % (N = 1), obvodu bokov v 3 % 

(N = 1), BMI v 3 % (N = 1), cefalického indexu v 3 % (N = 1) a Rohrerovho indexu v 3 % 

(N = 1). 

 

 
Obr. 2. Morfogram telesnej stavby pacientok s hypopituitarizmom 
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Výrazné odchýlky od noriem sú viditeľné taktiež na hodnotách vybraných telesných 

rozmerov chlapcov s hypopituitarizmom, ktoré sú zaznačené v morfogramoch. Pri porovnaní 

parametrov so štúdiou Slovákovej et al. [10, 11] (Obr. 3) sa výrazne pod normou (pod 3. 

percentilom; hodnoty menšie ako -2 SD) vyskytujú hodnoty výšky v sede v 5 % (N = 2), 

telesnej výšky v 14 % (N = 6), dĺžky hornej končatiny v 2 % (N = 1), hĺbky hrudníka v 7 % 

(N = 3), obvodu hlavy v 20 % (N = 9), torakálneho indexu v 18 % (N = 8), Pignetovho indexu 

v 7 % (N = 3) a indexu dĺžky trupu v 10 % (N = 4). Naopak, výrazne nad normou (nad 97. 

percentilom; hodnoty väčšie ako +2 SD) sa vyskytujú hodnoty telesnej hmotnosti v 2 % 

(N = 1), šírky hrudníka v 7 % (N = 3), hĺbky hrudníka v 2 % (N = 1), obvodu hlavy v 2 % 

(N = 1), obvodu hrudníka v 11 % (N = 5), obvodu ramena v 9 % (N = 4) a Rohrerovho indexu 

v 14 % (N=6). 

 

 
Obr. 3. Morfogram telesnej stavby pacientov s hypopituitarizmom 

 

Pri porovnaní nameraných parametrov so štúdiou Bláhu et al. [12] (Obr. 4) sa výrazne 

pod normou (pod 3. percentilom; hodnoty menšie ako -2 SD) vyskytujú hodnoty výšky v sede 

v 21 % (N = 9), telesnej výšky v 30 % (N = 13), dĺžky hornej končatiny v 15 % (N = 6), šírky 

hlavy v 14 % (N = 6), dĺžky hlavy v 7 % (N = 3), obvodu hlavy v 23 % (N = 10) a cefalického 

indexu v 2 % (N = 1). Naopak, výrazne nad normou (nad 97. percentilom; hodnoty väčšie ako 

+2 SD) sa vyskytujú hodnoty telesnej hmotnosti v 2 % (N = 1), dĺžky dolnej končatiny 

v 11 % (N = 5), dĺžky hlavy v 2 % (N = 1), obvodu hrudníka v 2 % (N = 1), obvodu brucha 

v 7 % (N = 3), obvodu bokov v 2 % (N = 1), obvodu ramena v 2 % (N = 1), BMI indexu 

v 2 % (N = 1) a Rohrerovho indexu v 11 % (N=5). 
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Obr. 4. Morfogram telesnej stavby pacientov s hypopituitarizmom 

 

Záver 

Z-skóre  sledovaných telesných rozmerov a indexov pacientov s hypopituitarizmom 

nadobúdajú prevažne záporné hodnoty. Najvýraznejšie odchýlky od normy boli u dievčat 

zistené pri znakoch – telesná výška, výška v sede, dĺžka hornej končatiny, hĺbka hrudníka, 

obvod hlavy, torakálny index a u chlapcov pri znakoch – telesná výška, výška v sede a obvod 

hlavy. Tieto znaky vykazovali patologickú hodnotu. Odchýlky od normy, ktoré boli napriek 

liečbe u niektorých pacientov sledované, sú pravdepodobne spôsobené krátkym trvaním 

liečby, ktorá sa ešte nestihla prejaviť. 

 
Zoznam použitej literatúry 

[1] Olšovská V. (2007) Vnitř. Lék. 53(7+8), p. 812 

[2] Magnová O. (2008) Pediatr. Praxi. 9(5), p. 320 

[3] Muntau A. C. (2014) Endokrinologie. In: Muntau A. C. (ed.) Pediatrie: Překlad, 6. vyd. 

Grada, Praha, p. 69 

[4] Pomahačová R. (2012) Pediatr. Praxi. 13(2), p. 83 

[5] Košťálová Ľ. (2008) Pediatr. Prax. 9(4), p. 207 

[6] Lebl J., Zapletalová J. (2011) Klin. Farmakol. Farm. 25(1), p. 18 

[7] Brämswig J. H., Schlösser H., Kiese K. (1995). Horm. Res. 43(4), p. 126 

[8] Martin R., Saller K. (1957) Lehrbuch der Antropologie. G. Fischer Verlag, Stuttgart, 

p. 11 

[9] Fetter V., Prokopec M., Suchý J., et al. (1967) Antropologie. Academia, Praha, p. 26 

[10] Slováková E., Netriová Y., Potočný V., et al. (1989) Antropometria detí a mládeže a jej 

využitie v pediatrickej praxi I. Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava, p. 3 

109



[11] Slováková E., Netriová Y., Kulichová E., et al. (1991) Antropometria detí a mládeže 

a jej využitie v pediatrickej praxi II. Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava, p. 3 

[12] Bláha P., Krejčovský L., Jiroutová L., et al. (2006) Somatický vývoj současných 

českých dětí: Semilongitudiální studie (6 – 16 let). SZÚ Univerzita Karlova v Praze, 

Praha, p. 11 

110



Spoločenstvá potočníkov (Trichoptera) krasových tokov NP Slovenský raj 
 

Jana Bozáňová, Andrea Rúfusová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská 
dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; bozanova.jana@gmail.com 

 
 

Abstrakt 

Caddisflies (Trichoptera) in karst streams of the Slovak Paradise National park 
Karst streams, with their variability and diversity, present a specific habitat for caddisfly communities 

as well as for other benthic macroinvertebrates. This study deals with biotic and abiotic factors affecting 
distribution and species composition of caddisflies. 42 species of caddisflies in springs, submountain brooks and 
rivers of the Slovak Paradise National park were determined. Submountain and mountain species prevailed. 
Second order to fourth order streams appeared to have the highest levels of caddisfly biodiversity; on the 
contrary the lowest levels were in springs. The taxonomic composition of the caddisflies was significantly 
influenced by the width of the stream, stream order, maximal temperature, shading of the stream and stream 
gradient. 

 

Keywords: caddisfly communities; karst streams; the Slovak Paradise National park 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Krasový hydrologický režim je charakteristický výraznou premenlivosťou, ktorá je 

úzko spätá s rýchlym priesakom vody cez porózne vápencové horniny [1]. Aj dôsledkom toho 

patrí prietokový režim spolu s charakterom substrátu medzi hlavné faktory ovplyvňujúce 

taxonomické zloženie spoločenstiev bentických organizmov krasových tokov [2 – 3]. 

Spoločenstvá potočníkov predstavujú cenné bioindikátory ekologického stavu 

vodného prostredia [4]. Prostredníctvom rôznych životných stratégii sa prispôsobili 

špecifickým biotickým a abiotickým podmienkam krasových vôd [5].  

Potočníkom NP Slovenský raj sa doposiaľ venovala len malá pozornosť. Posledná 

práca, ktorá sa zaoberá potočníkmi spomínaného územia je práca Nógrádiho & Uherkovicha 

[6], avšak ich štúdia zahŕňala len 5 lokalít (Hrabušice, Mlynky, Rakovec, Stratená, Vernár). 

Hlavným cieľom predloženej práce je opísať taxonomické zloženie spoločenstiev 

potočníkov (Trichoptera) na 19 lokalitách NP Slovenský raj a vyhodnotiť ich štruktúru 

vzhľadom na špecifické podmienky vybraných biotopov: pramenísk, bystrín, roklín, tiesňav a 

podhorských tokov. 

 
Materiál a metódy 

Kvalitatívny odber makrozoobentosu bol vykonaný na 19 skúmaných lokalitách v NP 

Slovenský raj v jarnom období (23. – 26.4. 2012) metódou ,,kicking technique“ [7], použitím 

hydrologickej sieťky s veľkosťou ôk 0,5 mm. Odobratý materiál bol fixovaný vo 4% 
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formaldehyde a v laboratóriu sme skupinu Trichoptera určili do úrovne druhu s využitím 

determinačných kľúčov [8 – 9]. Charakteristika skúmaných lokalít je uvedená v Tab. 1. 

Na vyhodnotenie taxocenóz potočníkov sme použili : index diverzity (H’) [10], index 

ekvitability (E) [11] a sapróbny index (Si) [12] pomocou programu ASTERICS 3.1.1. 

Na analýzu vzťahu medzi taxonomickým zložením spoločenstva potočníkov a 

environmentálnych faktorov lokalít sme použili kanonickú korešpondenčnú analýzu (CCA) 

v programe  Canoco for Windows [13]. Na selekciu štatisticky významných faktorov bola 

použitá metóda „forward selection“ a Monte Carlo permutačný test s 499 permutáciami. 

 
Tab. 1. Charakteristika lokalít [14]. 

 

Lokalita 
nadm. výška  

m n. m. 
spád 
 ‰ 

šírka toku 
m 

zatienenie 
 % 

rád 
toku 

max. 
teplota 

1. Hornád 1 553 11 11 65 5 15 
2. Hornád 2 510 9,6 20 60 5 15,5 
3. Hnilec 1 914 20 4 30 3 10 
4. Hnilec 2 860 13 7 40 4 14 
5. Hnilec 3 817 8,9 7 25 4 13 
6. Veľká Biela voda prameň 785 160 0,4 0 1 10 
7. Veľká Biela voda 1 750 50 2 60 2 12 
8. Veľká Biela voda  sútok 553 20 6 70 4 13 
9. Kopanec prameň 925 152 0,5 0 1 11 

10. Lesnica  486 35 3,5 50 3 12,5 
11. Suchá Belá 600 133 2 90 2 13,5 
12. Piecky 640 61 1 100 3 13 
13. Zejmarská roklina 860 173 2 100 1 11 
14. Zejmar Biela Voda 825 60 1 50 2 11 
15. Stratenský prameň 840 200 1 15 1 10,5 
16. Podlesok prameň 555 40 0,4 20 1 12 
17. Lipovec prameň 1010 75 0,4 85 1 7,5 
18. Malá Poľana prameň 960 62,5 0,7 45 1 7 
19. Blajzloch 670 105 1,5 70 2 12,5 

 

Výsledky a diskusia 

Na 19 skúmaných lokalitách NP Slovenský raj sme zaznamenali 42 druhov 

potočníkov patriacich do 12 čeľadí (Tab. 2) (Rhyacophilidae, Sericostomatidae, 

Polycentropodidae, Limnephilidae, Odontoceridae, Glossosomatidae, Psychomyiidae, 

Philopotamidae, Hydropsychidae, Brachycentridae, Goeridae, Lepidostomatidae).  

Medzi druhovo najpočetnejšie čeľade patrili Limnephilidae (11 druhov) 

a Rhyacophilidae (9 druhov). Najpočetnejší rod Rhyacophila bol prítomný takmer vo 

všetkých lokalitách s výnimkou lokalít Piecky, Zejmarská roklina a Bajzloch. Druh 

Rhyacophila tristis sa vyskytoval s výrazne vyššou početnosťou v porovnaní s inými druhmi. 
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Na lokalite Piecky bol prítomný iba jeden druh Odontocerum albicorne. Na lokalite Suchá 

Belá sme nenašli žiaden druh potočníka v dôsledku nízkeho prietoku v čase odberu vzoriek. 

Na 10 skúmaných lokalitách sme zaznamenali druhy so vzácnym výskytom na území 

Slovenska: druh Rhyacophila pubescens, vyskytujúci sa v prameňoch a Silo nigricornis 

v tokoch 4. rádu. Spomínané druhy boli taktiež nájdené v prameniskách Veľkej Fatry [15]. 

Celkovo, je taxonomické zloženie skúmaných lokalít veľmi blízke taxocenózam potočníkov 

v CHKO Veľká Fatra a v NP Slovenský Kras [15 – 16]. 

 
Tab. 2. Percentuálne zastúpenie jednotlivých taxónov potočníkov na lokalitách. 

 

Taxón / Lokalita 
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 1 
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p
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Agapetus fuscipes - - 1,7 - - - 9,9 - - 
Allogamus auricollis - - 20 - - - - - - 
Apatania fimbriata - - 3,3 - - - - - - 
Drusus annulatus - - 3,3 - - - 4,2 - - 
Drusus discolor - - - - - - 2,8 - - 
Ecclisopteryx dalecarlica - - - 1,3 1,3 - - - - 
Ecclisopteryx madida - - 36,7 11,4 - - - - - 
Glossosoma conformis - - - 1,3 3,9 - - - - 
Hydropsyche incognita 14,8 60 - - 1,3 - - 18,8 - 
Lepidostoma basale - 17,8 - - - - - 3,1 - 
Lithax niger - - 6,7 - - - - - - 
Micrasema minimum - - - 1,3 18,4 - - - - 
Micrasema setiferum - - - - - - - 1,6 - 
Odontocerum albicorne - - - - - - 1,4 3,1 - 
Philopotamus ludificatus - - - - - - - - 17,6 
Philopotamus montanus - - - - - - 5,6 - - 
Plectrocnemia conspersa - - - - - - - - 23,5 
Polycentropus sp. - 2,2 - - - 11,5 - - - 
Potamophylax luctuosus - - - 1,3 - - - - - 
Potamophylax latipennis - - 15 - - - - 9,4 - 
Pseudopsilopteryx zimmeri - - - - - - - - 41,2 
Psychomyia pusilla - - - - - - - 3,1 - 
Rhyacophila dorsalis 48,1 17,8 - - - - - 15,6 - 
Rhyacophila fasciata - - - - 3,9 - - - - 
Rhyacophila mocsaryi - - - - - -   6,3 - 
Rhyacophila pubescens - - - - - 11,5 1,4 - 5,9 
Rhyacophila sp. 33,3 - - - - - - 17,2 - 
Rhyacophila tristis 3,7 - 6,7 70,9 67,1 - 36,6 10,9 11,8 
Rhyacophila vulgaris - - - - - - 11,3 - - 
Sericostoma personatum - - - 1,3 - - - 6,2 - 
Sericostoma flavicorne - 2,2 1,7 - - - 1,4 3,1 - 
Silo nigricornis - - - 11,4 3,9 - - 1,6 - 
Silo pallipes - - - - - - 21,1 - - 
Synagapetus iridipennis - - 5 - - 11,5 4,2 - - 
Synagapetus moselyi - - - - - 23,1 - - - 
Tinodes dives - - - - - 34,6 - - - 
Wormaldia occipitalis - - - - - 7,7 - - - 
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Tab. 2. (pokračovanie) Percentuálne zastúpenie jednotlivých taxónov potočníkov na lokalitách. 
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Drusus annulatus  - - - - - 4,5 - - - 
Drusus discolor  - - - - 5,7 - - - - 
Ecclisopteryx madida  - - - - 26,4 - - - - 
Glossosoma conformis  1,2 - - - - - - - - 
Hydropsyche sp. 68,6 - - - - - - - - 
Limnephilidae juv. - - - - - 9,1 25 - 25 
Melampophylax nepos  - - 3,3 3,3 - - - 90 - 
Odontocerum albicorne  1,2 100-  - - - - - - 
Plectrocnemia conspersa  - - - - - - - - - 
Plectrocnemia sp. - - 6,7 6,7 - - - - - 
Polycentropodidae juv. - - - - - 13,6 - - - 
Potamophylax nigricornis - - - - 5,7 - 75 - 75 
Rhyacophila intermedia  - - 6,7 6,7 - - - - - 
Rhyacophila polonica  1,2 - 10 10 3,8 - - - - 
Rhyacophila hirticornis  - - 20 20 - - - - - 
Rhyacophila mocsaryi  4,1 - - - - - - - - 
Rhyacophila pubescens  0,4 - - - 11,3 59,1 - 10 - 
Rhyacophila tristis  20,7 - 53,3 53,3 47,2 - - - - 
Rhyacophila vulgaris  - - - - - 4,5 - - - 
Sericostoma personatum  0,4 - - - - 9,1 - - - 
Tinodes rostocki  2,1 - - - - - - - - 

 

Najnižšie hodnoty indexu diverzity sme zaznamenali v prameňoch, pričom v smere 

riečneho kontinua diverzita narastala. Najvyššie hodnoty dosiahol v tokoch 2. až 4. rádu 

(Veľká Biela Voda 1, Hnilec 1, Veľká Biela Voda – sútok). Index saprobity dosahoval 

najvyššie hodnoty na lokalitách Hornád 1, Hornád 2. Naopak najnižšie hodnoty boli 

v prameňoch: Veľká Biela Voda prameň, Stratenský prameň, Malá Poľana prameň, Lipovec 

prameň. S narastajúcim rádom toku sa ekvitabilita znižovala, jej najvyššie hodnoty sme 

zaznamenali v prameňoch. (Tab. 3).  

 

Tab. 3. Hodnoty biotických faktorov na jednotlivých lokalitách 

 

Lokalita H´ Si E 
Počet          

druhov 
1. Hornád 1 1,12 1,97 0,81 4 
2. Hornád 2 1,09 1,87 0,68 5 
3. Hnilec 1 1,85 0,92 0,80 10 
4. Hnilec 2 1,02 1,27 0,49 8 
5. Hnilec 3 1,08 1,55 0,53 7 
6. VBV prameň 1,65 0,29 0,92 6 
7. VBV 1 1,88 1,02 0,78 11 
8. VBV sútok 2,28 1,75 0,88 13 
9. Kopanec prameň 1,43 0,88 0,84 5 
10. Lesnica 1,00 1,21 0,42 9 

Lokalita H´ Si E 
Počet          

druhov 
11. Suchá Belá - - - - 
12. Piecky - 1,20 - 1 
13. Zejmarská roklina 1,36 1,11 0,78 6 
14. Zejmar Biela voda 1,40 0,79 0,78 6 
15. Stratenský prameň 1,30 0,39 0,73 6 
16. Podlesok prameň 1,14 1,19 0,69 4 
17. Lipovec prameň 0,56 0,50 0,81 2 
18. Malá poľana prameň 0,30 0,30 - 2 
19. Bajzloch 1,51 1,70 0,83 6 

114



Zistili sme vzťah medzi environmentálnymi faktormi skúmaných lokalít a 

taxonomickým zložením potočníkov (Obr. 1). Šírka, rád toku a maximálna teplota sa zvyšujú 

v smere riečneho kontinua. Sú vo vzájomnej korelácii. Zatienenie najviac ovplyvňuje 

taxonomické zloženie spoločenstiev potočníkov na lokalite Piecky. Narastajúci spád toku v 

najväčšej miere súvisí s lokalitami: Stratenský prameň, Veľká Biela voda 1, Bajzloch, Zejmar 

Biela Voda. Všetky skúmané faktory sa preukázali ako štatisticky významné (p < 0,005). 

 

 
Obr. 1. CCA analýza environmentálnych faktorov na základe taxonomického zloženia potočníkov 

 

Záver 

Na skúmaných lokalitách NP Slovenský raj sme zaznamenali 42 druhov potočníkov. 

Všetky environmentálne faktory (šírka toku, rád toku, maximálna teplota vody, zatienenie, 

spád toku) sa štatisticky významne podieľali na formovaní spoločenstiev potočníkov.  

V prameňoch sme zaznamenali vzácne druhy Rhyacophila pubescens a Silo 

nigricornis, ktoré sa nachádzajú aj v prameniskách CHKO Veľká Fatra. Celkovo, je 

taxonomické zloženie potočníkov NP Slovenský raj podobné taxocenózam NP Slovenský 

Kras a  CHKO Veľká Fatra. 

Pre lepšie vyhodnotenie taxocenóz ako aj vplyvov prostredia na  spoločenstvá 

potočníkov NP Slovenský raj je potrebné doplniť ďalšie zbery. 
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Abstract 

 Study of cytotoxic and antiviral activity of novel copper(II) complexes with fluoroquinolones 
Gammaherpesviruses are important pathogens as they are known to cause various malignancies. 

However, few antiviral drugs are available to effectively control gammaherpesvirus replication. Quinolones 
represent an important class of broad-spectrum antibacterials. Recently, quinolone derivatives have been 
reported to show antiviral activity. The aim of this study was to evaluate the potential effects of three novel 
copper(II) complexes with fluoroquinolones on replication of murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) in vitro. 
At first, cytotoxicity of the tested compounds was assessed by MTT assay and CC50 values were calculated. 
Treatment of Vero and NIH/3T3 cells showed similar results for all of the tested compounds. The data indicated 
time and dose-dependent cell death. In order to determine potential antiviral activity of tested compounds, the 
cytopathic effect reduction assay and plaque reduction assay were performed. However, no inhibition of MHV-
68 replication in Vero or NIH/3T3 cells treated with noncytotoxic concentrations of tested compounds was 
observed. 
 

Keywords: MHV-68; fluoroquinolones; cytotoxic activity; antiviral activity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Na výskum vírusov podčeľade Gammaherpesvirinae sa kladie dôraz najmä kvôli ich 

schopnosti vyvolať lymfoproliferatívne ochorenia. Z ľudských herpetických vírusov sa 

onkogénnym potenciálom vyznačuje vírus Epsteina a Barrovej (EBV) a vírus asociovaný 

s Kaposiho sarkómom (KSHV) [1]. Podiel EBV a KSHV na etiológii rôznych malignít 

a nedostatok účinných antivirotík na liečbu gamaherpesvírusov je stimulom vývoja nových 

antivírusových látok. EBV a KSHV sú však druhovo špecifické vírusy, a teda sú limitované 

nedostatkom in vitro a in vivo modelových systémov. Z tohto hľadiska bola veľmi významná 

izolácia myšacieho herpetického vírusu (MHV) [2], ktorý je geneticky a biologicky príbuzný 

s ľudskými gamaherpesvírusmi. Práve infekcia laboratórnych myší MHV predstavuje vhodný 

modelový systém pre štúdium patogenézy gamaherpesvírusov. Na rozdiel od väčšiny 
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gamaherpesvírusov je MHV schopný vyvolať produktívnu infekciu v bežných bunkových 

kultúrach, derivovaných z rôznych živočíšnych druhov, čím sa infekcia MHV stala aj cenným 

in vitro modelovým systémom. Významné je najmä využitie tohto modelového systému v 

oblasti vývoja nových terapeutických stratégií v boji proti gamaherpesvírusom [3, 4]. 

Chinolóny predstavujú dôležitú skupinu antibakteriálnych látok so širokým spektrom 

účinku. V štruktúre vysoko aktívnych chinolónov je prítomný atóm fluóru, ktorý v kombinácii 

s vhodnými substituentami zvyšuje ich biologickú aktivitu. Poznatky o mechanizme ich 

antibakteriálneho účinku podporili hypotézu, že deriváty chinolónov by sa mohli viazať tiež 

na vírusové nukleové kyseliny či nukleoproteínové komplexy, a podnietili tak výskum ich 

antivírusovej aktivity. Rôzne štúdie potvrdili inhibičný účinok derivátov chinolónov proti 

vírusu imunitnej nedostatočnosti ľudí (HIV) a vírusu hepatitídy typu C. Chemická syntéza 

chinolónov môže byť jednoducho prispôsobená na prípravu látok s jedinečnými vlastnosťami, 

ktoré potom predstavujú široký zdroj výskumu nových chemoterapeutík [5, 6]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či nové meďnaté komplexy fluorochinolónov majú 

antivírusový efekt, čo sme sledovali na modeli Vero buniek a NIH/3T3 buniek, infikovaných 

MHV-68. V prvom rade však bolo potrebné zistiť cytotoxicitu testovaných látok na oboch 

bunkových líniách a stanoviť vhodnú koncentráciu skúmaných látok pre ďalšie in vitro 

experimenty. 

Materiál a metódy 

Bunková línia Vero – fibroblastoidná stabilizovaná bunková línia, derivovaná z 

tkaniva obličky mačiaka zeleného  (Cercopithecus aethiops). 

Bunková línia NIH/3T3 – fibroblastová stabilizovaná bunková línia, derivovaná 

z embryonálneho tkaniva myší (Mus musculus). 

MHV-68 – prototypový kmeň myšacieho herpetického vírusu, ktorý bol v roku 1976 

izolovaný z myšovitého hlodavca druhu Myodes glareolus [2]. 

Testované meďnaté komplexy fluorochinolónov – na testovanie cytotoxickej a antivírusovej 

aktivity nám boli Ing. Sandrou Dorotíkovou a Ing. Kristínou Plevovou, PhD. poskytnuté tri 

meďnaté komplexy fluorochinolónov (J01, J01a, J03) (Tab. 1). Zásobné roztoky 

s koncentráciou 1 mg/ml boli pripravené rozpustením práškovej formy látok v deionizovanej 

vode a následne boli prefiltrované cez 0,2 µm filter. Zásobné roztoky jednotlivých látok boli 

ďalej riedené do príslušných koncentrácií v DMEM 9% FBS. 

MTT test – inkubácia rôznych koncentrácií skúmaných látok s bunkami prebiehala 24, 48 

alebo 72 hodín v termostate pri 37°C s 5% koncentráciou CO2. Po uplynutí stanoveného času 
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inkubácie sme do každej jamky 96 jamkovej platničky pridali 10 µl MTT s koncentráciou 5 

mg/ml a bunky boli inkubované v termostate pri 37°C ďalšie 4 hodiny. Následne sme médium 

z buniek odsali a na jamky pridali 100 µl DMSO. Absorbancia bola meraná na čítači 

mikrotitračných platničiek pri vlnovej dĺžke 570 nm s referenčnou vlnovou dĺžkou 690 nm. 

Test zábrany CPE – Vero bunky a NIH/3T3 bunky vyrastené na 96 jamkovej platničke sme 

infikovali MHV-68 multiplicitou infekcie (MOI) 5; 0,5; 0,05 a 0,005. Po 90 minútovej 

inkubácii platničky v termostate pri 37°C s 5% obsahom CO2 sme odsali reziduálny vírus a na 

jamky sme pridali 100 µl skúmaných látok. Ako kontrola vírusu slúžili infikované bunky, 

ktoré boli inkubované s nariedeným rozpúšťadlom. Denne po dobu 6 dní sme pod 

mikroskopom sledovali priebeh tvorby CPE (cytopatického efektu). 

Test redukcie plakov – Vero bunky vyrastené na 24 jamkovej platničke sme infikovali MHV-

68 multiplicitou infekcie 0,5; 0,05 a 0,005. Testované látky boli do príslušných koncentrácií 

nariedené v karboxymetylcelulóze (CMC), ktorou boli bunky prekryté po odsatí reziduálneho 

vírusu. Infikované bunky, ktoré boli inkubované s nariedeným rozpúšťadlom, slúžili ako 

kontrola vírusu. Infikované bunky, ktoré boli ošetrené ganciclovirom (GCV) s koncentráciou 

20 µg/ml, slúžili ako antivírusová kontrola. Po uplynutí 6 dní od infekcie sme CMC 

odsali, bunky sme zafarbili kryštálovou violeťou a plaky sme spočítali pod mikroskopom. 

 

Tab. 1. Chemické vzorce testovaných meďnatých komplexov fluorochinolónov. 
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Výsledky a diskusia 

 Pre počiatočné biologické skúmanie novosyntetizovaných látok je podstatné určenie 

ich cytotoxických účinkov. V našej štúdii bola cytotoxicita testovaných látok stanovená 

pomocou MTT testu. Optická denzita (OD) bola vypočítaná ako rozdiel medzi absorbanciou, 

nameranou pri vlnovej dĺžke 570 nm, a referenčnou vlnovou dĺžkou. Percentuálny podiel 
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životaschopných buniek bol vypočítaný podľa vzťahu: , 

kde ODvz je optická denzita buniek, inkubovaných s testovanou látkou, a ODk je optická 

denzita kontrolných buniek, inkubovaných s rozpúšťadlom. Cytotoxická aktivita bola 

vyjadrená ako 50% cytotoxická koncentrácia (CC50), teda ako koncentrácia testovanej látky 

(µg/ml), ktorá je potrebná na redukciu počtu buniek na 50% v porovnaní s kontrolnými 

bunkami (Tab. 2). Hodnota CC50 bola determinovaná po 72 hodinách inkubácie v prítomnosti 

rôznych koncentrácií testovaných látok v rozmedzí od 5 µg/ml do 0,005 µg/ml. 

 

Tab. 2. Cytotoxicita testovaných látok. CC50 predstavuje cytotoxickú koncentráciu, potrebnú na redukciu 
počtu buniek na 50%; uvedené hodnoty reprezentujú priemerné hodnoty, získané z dvoch nezávislých 

experimentov v paralelkách, s príslušnou smerodajnou odchýlkou. 
 

Látka Bunková línia CC50 (µg/ml) 

J01 Vero 2,45 ± 0,09 

J01a Vero 2,19 ± 0,01 

J03 Vero 2,24 ± 0,01 

J01 NIH/3T3 1,77 ± 0,21 

J01a NIH/3T3 1,65 ± 0,42 

J03 NIH/3T3 1,70 ± 0,32 

 

Všetky tri testované látky mali na životaschopnosť Vero buniek a NIH/3T3 buniek 

veľmi podobný účinok. Získané dáta naznačujú závislosť úhynu buniek od dĺžky inkubačnej 

doby buniek s testovanou látkou a od koncentrácie testovanej látky (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1. Relatívna životaschopnosť buniek stanovená na základe MTT testu. Vero bunky (A) a NIH/3T3 

bunky (B) boli inkubované s rôznymi koncentráciami testovanej látky J01 počas 24, 48 a 72 hodín. Uvedené dáta 
reprezentujú priemerné hodnoty, získané z dvoch nezávislých experimentov v paralelkách, s príslušnou 

smerodajnou odchýlkou. Získané dáta sú vyjadrené ako percentuálny podiel kontrolných buniek (CTRL), ktoré 
predstavujú 100%. Obdobné výsledky boli získané aj po inkubácii Vero buniek a NIH/3T3 buniek s látkami J01a 

a J03. 
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 Ako môžeme vidieť na obrázku 2, inkubácia bunkových kultúr s testovanými látkami 

s koncentráciou 2 µg/ml preukázala cytotoxický účinok. V ďalších experimentoch sme teda 

použili pre bunky netoxické koncentrácie testovaných látok, konkrétne 1 µg/ml a 0,5 µg/ml. 

 

 
Obr. 2. Vero bunky a NIH/3T3 bunky inkubované s príslušnými koncentráciami látky J01 počas 48 hodín. 
Inkubácia s testovanou látkou preukázala cytotoxický účinok na Vero bunkách a taktiež na NIH/3T3 bunkách pri 

koncentrácii 2 µg/ml. Hustota buniek v jednovrstve a morfológia oboch bunkových kultúr v prítomnosti látky 
J01 s koncentráciou 1 µg/ml je porovnateľná s neošetrenými kontrolnými bunkami. Obdobné výsledky boli 

získané aj po inkubácii Vero buniek a NIH/3T3 buniek s látkami J01a a J03. 

 

Vplyv testovaných látok na replikáciu MHV-68 sme sledovali prostredníctvom testu 

zábrany CPE a testu redukcie plakov. Nepozorovali sme žiadnu zábranu tvorby CPE na 

infikovaných Vero bunkách a NIH/3T3 bunkách, inkubovaných s testovanými látkami, 

v porovnaní s kontrolnou retitráciou vírusu. Taktiež nenastala ani zmena v počte plakov na 

infikovaných Vero bunkách, inkubovaných s testovanými látkami (Obr. 3). Pri všetkých troch 

látkach sme získali obdobné výsledky. Zistili sme, že žiaden z testovaných meďnatých 

komplexov fluorochinolónov nemal vplyv na replikáciu MHV-68. 

Chemická syntéza chinolónových derivátov však môže byť prispôsobená na prípravu 

nových látok s racionálne nadizajnovanou štruktúrou, pričom aj veľmi malé zmeny 

v základnom chinolónovom skelete môžu podstatne ovplyvniť farmakologický profil 

novosyntetizovaných látok [6]. Ďalší výskum nových chinolónových derivátov preto 

považujeme za užitočný.             
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Obr. 3. Test redukcie plakov. Vplyv prítomnosti necytotoxických koncentrácií testovaných látok na tvorbu 
plakov MHV-68 na Vero bunkách. Neošetrené infikované bunky predstavovali kontrolu vírusu a infikované 

bunky ošetrené GCV s koncentráciou 20 µg/ml slúžili ako antivírusová kontrola. Testované látky nepreukázali 
žiaden efekt na tvorbu plakov. Obdobné výsledky boli získané aj po inkubácii infikovaných Vero buniek 

s látkami J01a a J03. 
 

Záver 

Životaschopnosť buniek je závislá od dĺžky inkubačnej doby buniek s testovanou 

látkou a od koncentrácie testovanej látky. Výsledky experimentov pre všetky tri nové 

meďnaté komplexy fluorochinolónov boli obdobné. Necytotoxické koncentrácie nových 

komplexov fluorochinolónov však nepreukázali antivírusový účinok na in vitro replikáciu 

MHV-68. 
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Abstract 

 Influence of increased visitor concentration on red panda social behaviour 
  Concentration of ZOO visitors in close proximity to animal enclosures can have significant influence on 
animal welfare and behaviour. If species is extraordinary shy and live by hidden way of life in its natural 
conditions, behavioural changes are often significant. These animals are also more sensitive to disturbance in the 
event of having offspring. Red panda (Ailurus fulgens) belongs to species like this. We were observing influence 
of visitors on social behaviour of red pandas living in family group (adult animals and their cub/cubs). We found 
out that high concentration of visitors has negative significant influence on social feeding behaviour of female 
Coco during presence of two cubs in comparison to influence of low concentration of visitors. Our results show 
that high concentration of visitors has minimal influence on social behaviour of red pandas living in ZOO 
Bratislava. 
 

Keywords: red panda; social behaviour; ZOO Bratislava; visitors 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Panda červená vo svojom prirodzenom prostredí realizuje všetky svoje aktivity na 

dobre chránených miestach, pričom až 76,9 % z nich vykonáva v bambusovom poraste. 

Odpočinkové miesta sú tiež lokalizované na chránených miestach s dobrým výhľadom [1, 2].  

 V zajatí sú senzitívne na rušivé vplyvy človeka predovšetkým samice v období 

odchovu mláďat. Stresované samice častejšie prenášajú mláďatá v papuli a tiež ich častejšie 

čistia, čo spôsobuje vznik dermatofytóz [3, 4].  

Z vyššie uvedených dôvodov sa aj zoologickým záhradám odporúča obmedziť pohľad 

návštevníkov na jednu, maximálne dve strany výbehu [5]. 

Zoologické záhrady by sa jednoznačne mali vyhnúť tomu, aby návštevníci mohli 

pozorovať zvieratá zo všetkých štyroch strán výbehu. Okrem toho je vhodné poskytnúť im aj 

ďalšie formy ochrany pred pohľadmi návštevníkov, vďaka ktorým by zvieratá mali situáciu 

pod kontrolou a v prípade pocitu diskomfortu mohli uniknúť do bezpečia. Takouto formou 

ochrany môže byť čo najkomplexnejšie prostredie [6]. 

 Podľa prieskumu, do ktorého bolo zapojených 69 zoologických záhrad, je však realita 

iná. 47 % respondentov totiž uviedlo, že návštevníci môžu zvieratá sledovať až z troch štvrtín 

výbehu. Skutočnosť, že návštevníci majú možnosť vidieť do výbehu zo všetkých štyroch 

strán, uviedlo 14 % respondentov [7]. 
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  V ZOO Bratislava majú návštevníci možnosť pozorovať pandy červené z troch zo 

štyroch strán výbehu, preto sme si za cieľ stanovili sledovať vplyv návštevníkov na sociálne 

správanie pánd červených v tomto prostredí. Vychádzali sme z predpokladu, že vyšší počet 

návštevníkov negatívne ovplyvní výskyt prejavov sociálneho správania.  

 

Materiál a metódy  

V podmienkach ZOO Bratislava sme pozorovali sociálne správanie piatich jedincov 

pandy červenej (Ailurus fulgens). Išlo o dve dospelé zvieratá - samca Punga a samicu Coco 

a ich potomstvo - samicu Aiko, narodenú 23.6.2013 a samičku Pam a samčeka Pima 

narodených 2.7.2014. 

Ako pozorovaciu metódu sme použili metódu ad libitum sampling [8]. Pozorované 

prejavy správania (uvedené v Tab. 1) sme zaznamenávali frekvenčne alebo časovo.  

 
Tab. 1. Nami sledované kategórie sociálneho správania a ich prejavy (upravené podľa: Scott [9]) 

 
Kategória soc. 

správania a spôsob 
registrácie 

Zaraďované prejavy 

Potravové správanie 
(dĺžka trvania prejavu 
v min) 

Spoločné konzumovanie bambusu a spoločné konzumovanie potravy z misiek. 

Orientačno- pátracie 
správanie (frekvencia 
výskytu) 

Prekrytie pachovej stopy na strome; prekrytie pachovej stopy na zemi; zlízanie 
pachovej stopy; oňuchávanie druhého jedinca; oňuchávanie búdky, pozeranie sa do 
nej a pokusy o vlezenie počas prítomnosti druhého jedinca; pozorovanie iného 
jedinca; nasledovanie jeden druhého a obliznutie druhého jedinca. 

Sexuálne správanie 
(dĺžka trvania) 

Párenie a postkopulačné správanie - samočistenie genitálií. 

Ochranné a obranné 
správanie (frekvencia 
výskytu) 

Vyhnutie sa druhému jedincovi pri ich priamej konfrontácii. 

Agresívne správanie 
(frekvencia výskytu) 

Zvukový prejav spojený s agresiou; zdvihnutie prednej končatiny ako zámerný pohyb 
pred úderom; zdvihnutie prednej končatiny ako zámerný pohyb pred úderom spojený 
s náznakovým hryzením; náznakové hryzenie; náznakové hryzenie sprevádzané 
zvukovým prejavom agresie; náznakové hryzenie sprevádzané zvukovým prejavom 
agresie a pohryznutím; pohryznutie druhého jedinca; pohryznutie druhého jedinca 
sprevádzané zvukovým prejavom agresie; pohryznutie druhého jedinca sprevádzané 
zvukovým prejavom agresie a prenasledovaním; vycerenie zubov na druhého jedinca 
sprevádzané zvukovým prejavom agresie; skok na druhého jedinca; prevalenie 
druhého jedinca sprevádzané zvukovým prejavom agresie; výpad proti druhému 
jedincovi a jeho prevalenie; výpad proti druhému jedincovi sprevádzaný zvukovým 
prejavom agresie; výpad proti druhému jedincovi; výpad proti druhému jedincovi 
a jeho prenasledovanie; prenasledovanie druhého jedinca sprevádzané zvukovým 
prejavom agresie; prenasledovanie druhého jedinca a náznakové hryzenie; 
prenasledovanie druhého jedinca sprevádzané zvukovým prejavom agresie 
a náznakovým hryzením; úder druhého jedinca po ňufáku; úder druhého jedinca po 
ňufáku sprevádzaný zvukovým prejavom agresie. 

Vylučovacie 
správanie (frekvencia 
výskytu)  

Urinácia a defekácia. 

124



Epimeletické 
správanie (dĺžka 
trvania prejavu v 
min) 

Dojčenie mláďat; čistenie mláďat matkou; čistenie mláďat matkou počas dojčenia; 
čistenie samice mláďaťom; obrana mláďat samicou pri zaregistrovaní prejavov 
samcovej agresie voči nim; transport mláďat medzi hniezdami; samicin pobyt 
v búdke. 

Et- epimeletické 
správanie (frekvencia 
výskytu) 

Zvuky spojené s dožadovaním sa materskej starostlivosti; dožadovanie sa dojčenia 
prostredníctvom taktilných prejavov a dožadovanie sa dojčenia prostredníctvom 
taktilných prejavov a nasledovania. 

Hravé správanie 
(frekvencia výskytu) 

Zdvihnutie prednej končatiny ako zámerný pohyb pred hravým úderom; zdvihnutie 
prednej končatiny sprevádzané hravým úderom po ňufáku druhého jedinca; hravý 
úder prednou končatinou po ňufáku alebo hlave druhého jedinca; hravý úder prednou 
končatinou po ňufáku druhého jedinca a prevracanie sa na chrbát; hravý úder 
prednou končatinou po ňufáku druhého jedinca a následná hra; pokus o hravý úder po 
ňufáku druhého jedinca; hravé preliezanie; hravé oblizovanie tváre druhého jedinca; 
náznakové hryzenie; hravé hryzenie; hravé vyskakovanie; hravé vyskakovanie na 
iného jedinca, jeho zvalenie na zem a následná hra; hravé vyskakovanie na iného 
jedinca a následná hra; hravé vyskakovanie na iného jedinca, náznakové hryzenie 
a následná hra. 

 

Naše pozorovania prebiehali od septembra 2013 do decembra 2014 v dvoch etapách. 

Počas prvej etapy, od septembra 2013 do mája 2014, sme počas 176 hodín pozorovali 

správanie troch jedincov - samca, samice a mláďaťa Aiko. Na tieto pozorovania sme 

nadviazali druhou etapou prebiehajúcou od júla 2014 do decembra 2014, kedy sme pozorovali 

správanie štvorčlennej skupiny tvorenej rodičovským párom a mláďatami Pim a Pam. V tejto 

etape sme pozorovaním zvierat strávili celkovo 128 hodín. 

Počas každého 8 hodinového pozorovania sme tiež zaznamenávali počet návštevníkov, 

ktorí sa zastavili pri výbehu. Z týchto údajov sme si vypočítali priemerný počet návštevníkov, 

na základe ktorého sme stanovili hodnotu pre nižší (n < priemerná hodnota) a vyšším (n > 

priemerná hodnota) počet návštevníkov.  

Rozdiely v sociálnom správaní v období s nižším a vyšším počtom návštevníkov sme 

po overení normality stanovili za využitia Man-Whitney, resp. t-testu v programe SigmaPlot.  

 

Výsledky a diskusia 

Počas obdobia s jedným mláďaťom nemal vyšší počet návštevníkov v ZOO Bratislava 

signifikantný vplyv na žiadnu nami sledovanú kategóriu sociálneho správania ani u jedného z 

pozorovaných zvierat. 

Počas druhej etapy, za prítomnosti dvoch mláďat, mal vyšší počet návštevníkov 

signifikantný vplyv iba na sociálne potravové správanie samice Coco (P < 0, 01; Obr. 1), 

ktorá z časového hľadiska prijímala v spoločnosti iných jedincov potravu kratšie ako v čase s 

nižším počtom návštevníkov. 
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Obr. 1. Vplyv počtu návštevníkov na dĺžku trvania (A) a frekvenciu (B) vybraných foriem sociálneho 
správania samice Coco. Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. Hviezdičky označujú signifikantnosť 

rozdielov medzi obdobím s nižším a vyšším počtom návštevníkov (**p<0,01). 
 

Zmeny v sociálnom správaní samca Punga, ako ani mláďat Pima a Pam, v druhej etape 

signifikantné neboli. 

Panda červená žije vo voľnej prírode na dobre chránených miestach, tzv. ,,utajeným“ 

spôsobom života, preto je aj v zajatí senzitívna na rušivé vplyvy zo strany človeka [1 - 4]. Na 

základe literárnych údajov [3, 4], ale aj na základe informácií od chovateľov je najcitlivejším 

pohlavím samica.  
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Naše výsledky však poukázali na skutočnosť, že vyšší počet návštevníkov v ZOO 

Bratislava ovplyvnil sociálne správanie chovaných jedincov tohto druhu len minimálne - iba 

v prípade potravného správania samice v prítomnosti iného sociálneho partnera. Očakávané 

signifikantné zmeny nenastali ani v prípade epimeletického správania, ktoré priamo súvisí 

s odchovom potomstva. Pri interpretácii výsledkov však musíme zohľadniť pomerne vysokú 

variabilitu získaných behaviorálnych dát. 

 

Záver 

Na základe našich výsledkov možno povedať, že sociálne správanie sledovaných 

jedincov pandy červenej v ZOO Bratislava bolo iba minimálne ovplyvnené vyšším počtom 

návštevníkov a to iba v prípade konzumácie potravy v prítomnosti iného sociálneho partnera u 

samice Coco. 
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Abstract  

Hypericin-LDL photodynamic diagnosis of TE1 squamous cell carcinoma utilizing the model of CAM 
of Japanese quail embryo  

Photodynamic diagnosis (PDD) is using fluorescence of photosensitizer (PS) to visualize tumor tissue. 
Promising photosensitizer is hypericin (Hyp), a natural extract from the plant Hypericum perforatum. 
Chorioallantoic membrane of avian embryo (CAM) can be used as a model for testing PDD. We used ex ovo 
CAM of Japanese quail (Coturnix japonica) on embryonic day 7 (ED7), with TE1 oesophageal squamous-cell 
carcinoma in the form of spheroids applied on CAM surface. 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. 
Fluorescence intensity of Hyp alone increased over time, probably due change from aggregated inactive form to 
monomeric form. For the PDD, however, the most important is the difference in fluroscence intensity in healthy 
and tumor tissue. The most significant difference in fluorescence intensity between tumor and normal tissue were 
obtained by application of Hyp:LDL 200:1. 
 

Keywords: PDD; hypericin; chorioallantoic membrane; spheroid; LDL 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pri stanovení diagnózy povrchových nádorov má rozhodujúcu úlohu endoskopické 

vyšetrenie. Štandardnou endoskopiou v bielom svetle však nie je vždy možné spoľahlivo 

posúdiť plošný rozsah tumoru. Zvlášť problematická je detekcia ložísk carcinoma in situ 

alebo dysplázií, ktoré sú subtílne a preto ťažšie viditeľné [1]. Fluorescenčná diagnostika, 

alebo fotodynamická diagnostika (PDD) využíva fluorescenciu k zobrazeniu nádorového 

ložiska. Pomocou tejto metódy hodnotíme integritu tkaniva na základe intenzity fluorescencie 

látok v tkanive prirodzene sa vyskytujúcich (autofluorescencia) alebo akumulovaných po 

predchádzajúcej aplikácii [1]. Ako fluorescenčné markery sa využívajú fotosenzibilizátory 

(PS), ktoré vďaka selektívnej akumulácii sú preferenčne lokalizované v tkanive nádoru. Pre 

excitovaný stav PS je typická fluorescencia, ktorú PDD využíva k zobrazeniu presnej 

lokalizácie nádorového ložiska.  
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V našich experimentoch využívame ako fotosenzibilizátor hypericín (Hyp), prírodný 

extrakt z rastliny Hypericum perforatum. Nízka toxicita za tmy, relatívne vysoká selektivita 

pre nádorové tkanivá, rýchle vyplavovanie sa z organizmu a vysoký kvantový zisk 

fluorescencie, robia z Hyp sľubnú molekulu pre PDD nádorových ochorení [2]. Avšak iba 

fluorescenčná monomérna forma molekuly Hyp dokáže zabezpečiť dostatočnú fotodynamickú 

aktivitu [3]. Hyp je lipofilná molekula nerozpustná vo vodnom prostredí, kde dominantne 

agreguje.  

Pre zlepšenie farmakokinetiky PS v cieľovom tkanive boli študované rôzne 

transportné častice. Lipoproteíny krvnej plazmy disponujú dôležitou transportnou funkciou 

pre PS a iné liečivá, pričom osobitný význam majú najmä lipoproteiny s nízkou hustotou 

(LDL) [4]. Nepolárne jadro LDL predstavuje vhodný priestor pre lipofilné PS a chráni ich tak 

pred redistribúciou v priebehu transportu [5]. Nádorové bunky majú vyššiu expresiu LDL 

receptorov, čo podporuje využitie LDL ako nosičov lipofilných PS.  

Perspektívnym modelom na testovanie PS je chorioalantoická membrána (CAM) 

vtáčieho embrya. CAM je extraembryonálna membrána, ktorá tvorí primárny respiračný a 

exkrečný orgán embrya. Transparentné tkanivo CAM je prestúpené hustou kapilárnou sieťou 

[6]. Experimentálne zaujímavou je štrukturálna podobnosť so sliznicou, sietnicou, pľúcami, 

placentou a tkanivom hematoencefalickej bariéry [7]. V našom výskume pôsobenia 

fotoaktivovaného Hyp používame ex ovo model chorioalantoickej membrány embrya 

prepelice japonskej (Coturnix japonica). Povrchovú nádorovú infiltráciu sliznice simulujú 

nádorové bunky TE1 (skvamocelulárny karcinóm pažeráka) implantované na CAM vo forme 

sféroidov. Vytvorený experimentálny model slúži na testovanie optimalizácie farmakokinetiky 

Hyp v prítomnosti LDL častíc. 

 

Materiál a metódy 

Spektrálne charakteristiky roztokov voľného Hyp a komplexu Hyp/LDL 

Spektrálne charakteristiky odzrkadľujú proces (dis-)agregácie Hyp v roztoku, čo má 

priamy súvis s fotodynamickou aktivitou látky. Agregovaný Hyp nevykazuje fluorescenčnú 

aktivitu. Merané roztoky boli pripravené v PBS s obsahom 0,17 % DMSO v tej istej 

koncentrácii ako sa aplikovali na povrch CAM. Roztoky sa merali fluorescenčnou 

spektroskopiou (Spektroflourometer - Fluorolog 3 (Horiba, Jobin Yvon), (λexc = 540 nm, 

λemis = 575 nm). 

In vivo kultivácia embryí prepelice japonskej a aplikácia tumorov  
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Na experimenty sme použili embryá prepelice japonskej (Coturnix japonica) z chovnej 

kolónie ÚBGŽ SAV, Ivanka pri Dunaji. Inkubácia oplodnených vajíčok prebiehala pri teplote 

37°C, vlhkosti 50-60%. Na ED3 (embryonálny deň) sme celý obsah vajíčka preniesli do  

6-jamkových kultivačných platničiek a ďalej inkubovali 4 dni. Povrchovú infiltráciu tkaniva 

simulujú implantované ľudské nádorové bunky TE1 (skvamocelulárny karcinóm pažeráka) vo 

forme sféroidov. Bunky TE1 vo forme sféroidov sa kultivovali v 96-jamkovej platničke (TPP, 

Švajčiarsko) s počtom 500 buniek na jamku. Kultivácia prebiehala 4 týždne v inkubátore pri 

teplote 37°C s obsahom 5% CO2. Sféroidy boli aplikované na ED7 iba na určitú časť CAM 

ohraničenú silikónovým krúžkom. 

Fotodynamická diagnostika pomocou Hyp/LDL 

Na ED7 sme na povrch CAM implantovali nádorové bunky TE1 vo forme sféroidov a 

po 24 hod (ED8) alebo po 72 hod (ED10) sme lokálne aplikovali Hyp a Hyp:LDL (100:1 a 

200:1), v dávke 2 µg/g embrya = 79 µM v PBS s 0,17% DMSO. Intenzita fluorescencie Hyp 

v tkanive CAM a vo sféroidoch bola snímaná digitálnym fotoaparátom (Canon EOS 5D II, 

objektív Canon MP-E 65mm, kruhový blesk Canon MR-14EX, modré excitačné LED svetlo 

UFPh-630-01- Biospec). Na ED11 sme CAM so sféroidmi odseparovali od embrya 

a zafixovali v 4% paraformaldehyde, pripravili 4 µm parafínové rezy. Pripravené preparáty 

boli farbené hematoxylínom a eozínom. Ofarbené rezy boli vyhodnocované pomocou Leica 

DM 5500 mikroskopu, kamery Leica DFC 340 FX a softvéru Leica microsystem LAS AF 

6000. 

Intenzita fluorescencie Hyp v oblasti CAM s implantovanými tumoróznymi sféroidmi 

Po monitorovaní fluorescencie Hyp a jeho penetrácie do tkaniva CAM a tumoróznych 

sféroidov boli digitálne snímky spracované softvérom ImageJ (http://imageh.nih.gov/ij/). 

Hodnoty sú v grafoch vyjadrené ako priemerná intenzita fluorescencie povrchu sféroidu a 

pozadia ± stredná chyba priemeru. Rozdiely medzi intenzitou fluorescencie sféroidu a 

pozadia v rôznych časoch boli vyhodnotené dvojcestnou analýzou variancie s použitím Holm-

Sidak posthoc testu (Systat Software, San Jose, CA). 

 

Výsledky a diskusia 

Ukazovateľom biologickej aktivity Hyp je jeho fluorescencia, pretože iba monomérna 

forma Hyp fluoreskuje a zúčastňuje sa fotodynamickej reakcie [3]. Absorbčné spektrum 

Hyp/LDL predstavuje typické spektrum pre Hyp s max pri 550 a 596 nm (Obr.1,A), avšak 

voľný Hyp nevykazuje vysokú absorbanciu, Hyp je v roztoku agregovaný. Podobný priebeh 
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má aj emisné spektrum (Obr.1,B), kde Hyp samotný má veľmi nízku fluorescenčnú emisiu, 

ale v komplexe s LDL produkuje vyššiu intenzitu fluorescencie. Ukazuje sa, že agregácia Hyp 

vo vodnom prostredí neovplyvňuje inkorporáciu Hyp do LDL častíc, preto je tento transportný 

systém výhodný pre PDD.  

 

       
 

Obr. 1. A- absorbčné spektrum, B – fluorescenčné spektrum roztokov 79 µM Hyp s LDL v pomere Hyp:LDL - 
100:1, 200:1, samotný 79 µM Hyp,  0,395 µM LDL a 0,17%  DMSO. Roztoky boli merané flourescenčnou 

spektroskopiou (λexc = 540 nm, λemis = 575 nm). 
 

U fotosenzibilizátorov využívaných vo fotodynamickej diagnostike sa očakáva, že 

budú selektívne vychytávané nádorovým tkanivom. V priebehu experimentov sme aplikovali 

sféroidy TE1 (bunky ľudského skvamocelulárneho karcinómu pažeráka) na vymedzenú časť 

plochy CAM embrya prepelice japonskej (Obr. 2). Lokalizácia sféroidov na CAM v 

reflektančnom zobrazení v bielom svetle bola problematická, ale voľný Hyp a komplex 

Hyp:LDL vo fluorescenčnom obraze veľmi dobre vizualizoval nádorové ložisko. Najväčší 

rozdiel intenzity fluorescencie medzi zdravým a nádorovým tkanivom bol zaznamenaný pri 

Hyp/LDL- 200:1 (Obr. 3), čo je pravdepodobne spôsobené tým, že nádorové bunky disponujú 

vyšším počtom LDL-receptorov a komplex Hyp:LDL sa prevažne viazal na LDL receptory 

nádorových buniek. Histológia tkaniva CAM so sféroidom po zafarbení hematoxylín-eozínom 

ukázala vitálne bunky tumoru (Obr. 4) ktoré prežívali 5 dní implantované na povrchu CAM. 

Očakávali sme vytvorenie nádorovej angiogenézy, čo sa nepreukázalo. Predpokladáme že 

sféroidy neboli dostatočné veľké pre spustenie produkcie rastových faktorov a následne  

k indukcii angiogenézy. Zistili sme, že sféroidy boli umiestnené hneď nad ektodermálnymi 

kapilárami a pravdepodobne prežívali pomocou difúzie. 
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Obr. 2. Prepeličie embryo na ED7. Sféroidy a terapeutický roztok bol aplikovaný do silikónového krúžku na 
povrchu (označený šípkou). V tejto vymedzenej ploche bola sledovaná intenzita fluorescencie. 

 

         
 

               
 

Obr. 3. A-nárast intenzity fluorescencie včase 0-6 hod a 24 hod po aplikácii Hyp:LDL-200:1 do silikónového 
krúžku na CAM. B, C-detailné zábery sféroidov(označené šípkou) v bielom svetle a fluorescenčnom obraze. 

 

                 

Obr. 4. Histológia priečneho rezu CAM (A) a s implantovaným sféroidom TE1 buniek (B). Dva sféroidy (C). 
Sféroidy boli kultivované na CAM 72 hod a následne histologizované. Pripravené 4 µm rezy sa farbili H&E. 

Zväčšenie 200x. 
 

Po aplikácii samotného Hyp na CAM sa intenzita fluorescencie v čase zvyšovala, čo 

možno vysvetliť procesom postupnej monomerizácie agregovaného Hyp v proteínových 

a lipidických štruktúrach buniek. Avšak pre účinnú PDD je dôležitý čo najväčší rozdiel 

intenzít medzi zdravým a nádorovým tkanivom [1]. Najvýraznejší rozdiel intenzity 

fluorescencie medzi tumorom a zdravým tkanivom sme pozorovali pri aplikácii Hyp:LDL 

100:1 (Obr.5A), avšak pri všetkých troch aplikovaných dávkach bol tento rozdiel štatisticky 

signifikantný na hladine najmenej p<0,05.  

 

A 

B 
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C 

A B C 
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     A           B             C 

Obr. 5. Intenzita fluorescencie po aplikácii komplexu Hyp:LDL 100:1 (A), 200:1 (B), samotného Hyp (C) 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemerná intenzita fluorescencie povrchu sféroidu a pozadia ±SEM, n=67. 

 

Záver 

Experimentálne výsledky potvrdzujú, že Hyp je silný fluorescenčný marker 

perspektívne použiteľný pre fotodynamickú diagnostiku nádorov. Transportný systém LDL sa 

ukazuje ako vhodný model pre optimalizáciu fotodynamickej diagnostiky a terapie 

nádorových ochorení. 
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Abstract 

Chronic stress modifies clozapine-affected activity of selected brain areas after novel stressor exposure 
Clozapine (CLO) is an atypical antipsychotic that modulates neuronal activity in various brain areas. 

Many of these areas are involved in stress response what indicates that stress may affect CLO effect in these 
areas. The aim of our study was to find out if chronic stress exposure modulates CLO effect in response to novel 
stressor, forced swimming. Rats were exposed to different stressors for 14 days, CLO was injected daily from 
the 8th day for 7 days. 90 minutes after novel stressor exposure, animals were sacrificed. Fos protein in brains 
was visualised via immunohistochemistry. We found out that CLO significantly decreased neuronal activity of 
chronically stressed animals in paraventricular and supraoptic hypothalamic nuclei compared to the non-stressed 
ones. In medial prefrontal cortex CLO did not influence Fos expression in CLO treated rats. Our results 
demonstrate that chronic stress exposure modifies CLO effect on some brain areas activity in reaction to a novel 
stressor. 
 

Keywords:  clozapine; stress; Fos protein; immunohistochemistry; PVN; mPFC; SON 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Klozapín je atypické antipsychotikum používané na liečbu viacerých 

neuropsychiatrických ochorení [1]. Signifikantný význam má predovšetkým ako liečivo 

druhej voľby u pacientov s chronickou schizofréniou neresponzívnou na iné antipsychotiká 

[2]. 

Klozapín prechádza hematoencefalickou bariérou do mozgu [3], kde pôsobí na viaceré 

typy receptorov, pričom voči nim vykazuje rôznu afinitu [4]. Jeho liečebný účinok je 

pravdepodobne sprostredkovaný antagonistickým pôsobením na dopaminergické D2 

a serotonínergické 5-HT2A receptory [1]. 

Predchádzajúce štúdie potvrdili, že antipsychotiká indukujú vo viacerých mozgových 

oblastiach expresiu génov skorej odpovede [5, 6]. Medzi tieto gény patrí aj protoonkogén  

c-fos. Využitím imunohistochemických metód môže byť bielkovinový produkt tohto génu, 

Fos proteín, využitý na detekciu tých neurónov, ktorých aktivita je ovplyvnená pôsobením 

antipsychotík [7]. 
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Zvýšená expresia Fos účinkom klozapínu bola preukázaná vo viacerých mozgových 

oblastiach, konkrétne v niektorých jadrách hypotalamu (v paraventrikulárnom jadre - PVN, 

supraoptickom jadre – SON, akcesórnych hypotalamických jadrách) [5], amygdale [6], talame 

[8], mediálnom prefrontálnom kortexe (mPFC) [9], ako aj laterálnom septe [10]. 

Keďže väčšina zo spomínaných oblastí zohráva aj úlohu v regulácii stresovej 

odpovede, môžeme predpokladať, že vystavenie stresorom môže ovplyvniť účinok 

antipsychotík na aktivitu neurónov, a naopak, že stresová odpoveď organizmu by mohla byť 

účinkom antipsychotík modifikovaná. Cieľom predloženej štúdie bolo zistiť, či mierny 

chronický stres modifikuje klozapínom ovplyvnenú aktivitu vybraných mozgových oblastí 

(PVN, SON, mPFC) v odpovedi na nový stresor. 

 

Materiál a metódy 

Experimentálne zvieratá. 32 samcov potkanov kmeňa Wistar (hmotnosť 200 – 250g 

pri dovoze; Charles River, Nemecko) bolo chovaných v klietkach samostatne za štandardných 

podmienok s ad libitum prístupom k vode a potrave. 

Experimentálne skupiny. Na začiatku pokusu boli zvieratá rozdelené do 4 skupín: (1) 

neadaptované zvieratá (chronicky nestresované zvieratá), ktorým bolo intraperitoneálne (i.p.) 

podávané vehikulum (0,1% roztok kyseliny octovej; Slavus, Slovensko, 100 µl/100 g 

hmotnosti zvieraťa, n = 8); (2) neadaptované zvieratá (chronicky nestresované zvieratá), 

ktorým bol i.p. podávaný klozapín (10 mg/kg hmotnosti, rozpustený vo vehikule Sigma-

Aldrich, Nemecko, n = 8); (3) adaptované zvieratá (chronicky stresované zvieratá), ktorým 

bolo i.p. podávané vehikulum (n = 8); (4) adaptované zvieratá (chronicky stresované 

zvieratá), ktorým bol i.p. podávaný klozapín (n = 8). 

Experimentálny dizajn. Počas dvoch týždňov boli zvieratá zo skupín 3 a 4 každý deň 

vystavené jednému z nasledujúcich miernych stresorov: i/ znehybnenie: 30 – 90 min; ii/ pobyt 

v chladovej komore, –4°C: 30 min – 60 min; iii/ výmena klietok cez noc; iv/ zahusťovanie (2 

zvieratá boli umiestnené do jednej klietky); a v/ test otvoreného poľa. Na 8. deň od prvého 

vystavenia stresorom bol zvieratám prvýkrát i.p. podaný klozapín, resp. vehikulum. 

V podávaní sa pokračovalo denne až do 14. dňa od prvého vystavenia stresorom. Na konci 

experimentu (14. deň) boli zvieratá zo všetkých štyroch experimentálnych skupín vystavené 

novému silnému stresoru, nútenému plávaniu, na 10 min pri teplote vody 23°C. 90 min po 

ukončení plávania boli zvieratá anestezované i.p. podaním pentobarbitalu (60 mg/kg, Spofa, 

Česká republika) a následne transkardiálne perfundované (4% roztok paraformaldehydu 

v 0,1M fosfátovom tlmivom roztoku – PB, pH=7,4). 
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Fixované mozgy boli krájané použitím kryostatu (Reichert-Jung) pri teplote -23 °C na 

30 µm hrubé koronárne rezy, zozbierané ako voľne plávajúce do 4 sérií a 

imunohistochemicky farbené. 

Imunohistochemický protokol zahŕňal: 1/blokovanie endogénnej peroxidázy 15 min 

inkubáciou rezov s 0,3% roztokom H2O2 (Sigma Aldrich, Nemecko) v 0,1M PB; 2/inkubáciu 

s primárnou králičou protilátkou proti Fos (Abcam, UK, 1:2000) na 48 hod; 3/inkubáciu s 

biotinylovanou sekundárnou protilátkou proti králičiemu IgG (Vector Lab., USA, 1:500) na 

90 min; 4/inkubáciu s avidín-biotínovým komplexom (ABC, Vector, USA, 1:250) na 90 min; 

5/vizualizáciu Fos proteínu v acetátovom pufri (pH=6) obsahujúcom 0,0006% H2O2 pomocou 

3,3´-diaminobenzidín tetrahydrochloridu (0,0625%, Sigma–Aldrich, Nemecko) a chloridu 

nikelnatého (2,5%, Sigma–Aldrich, Nemecko). Reakcia prebiehala tak dlho, kým jadrá 

stimulovaných neurónov nezískali sýto čierne zafarbenie. Rezy boli následne natiahnuté na 

podložné sklíčka, zakryté krycími sklíčkami a použitím svetelného mikroskopu (Scope.A1, 

Carl Zeiss) vybaveného digitálnou kamerou AxioCamERc5s boli zhotovené fotografie 

študovaných oblastí. Fos imunoreaktívne neuróny lokalizované v PVN (- 1,08 až - 1,56 mm 

od Bregmy), SON (- 1,08 až - 1,56 mm od Bregmy) a mPFC (3,24 až 2,76 mm od Bregmy) 

boli na rezoch vyhodnocované bilaterálne na zviera (n = 8 zvierat/skupina) a na rez 

(minimálne 3 rezy/zviera). 

Aktivované neuróny boli počítané pomocou programu CellCounter1.2. Po spočítaní 

boli výsledky vyhodnotené dvojcestnou ANOVou (faktory stres a podaná látka; SigmaPlot 

11.0) s následným Bonferroni post testom. Všetky získané hodnoty sú uvádzané ako priemer 

± SEM na skupinu. Vplyv bol považovaný za štatisticky signifikantný pri p < 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou imunohistochemického farbenia Fos proteínu sme na histologických rezoch 

detegovali aktivované neuróny vo vybraných mozgových oblastiach, konkrétne v PVN, SON 

a mPFC. Získané výsledky sú zobrazené na obrázku 1. 

PVN predstavuje kľúčovú štruktúru podieľajúcu sa na regulácii stresovej odpovede, 

ktorá integruje signály z mnohých mozgových oblastí. Navyše, neurosekretorické bunky PVN 

produkujú kortikoliberín, čím sa PVN významne podieľa aj na regulácii aktivity hypotalamo-

hypofýzo-adrenokortikálnej osi [11]. 

V našom experimente sme zistili, že nový silný stresor indukoval v PVN silnejšiu Fos 

imunoreakciu u zvierat, ktoré neboli chronicky stresované v porovnaní s chronicky 

stresovanými zvieratami (p<0,001; obr. 1A). Zníženie počtu Fos imunopozitívnych neurónov 
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v PVN v odpovedi na predchádzajúce vystaveniu jednorazovému alebo opakovanému stresu 

bolo zaznamenané aj v niektorých predošlých štúdiách [12]. V práci sme sa zamerali aj na 

sledovanie vplyvu klozapínu na aktivitu neurónov v PVN, keďže predchádzajúce štúdie 

preukázali zmeny v expresii Fos proteínu v tomto hypotalamickom jadre účinkom klozapínu 

[13]. Preukázali sme signifikantne nižší počet Fos imunopozitívnych neurónov v PVN 

u zvierat adaptovaných na mierny chronický stres po podávaní klozapínu v porovnaní 

s adaptovanými zvieratami, ktorým bolo podávané vehikulum (p=0,002; obr. 1A), ako aj 

v porovnaní s neadaptovanými zvieratami, ktorým bol podávaný klozapín (p=0,016; obr. 1A).  

SON predstavuje ďalšie hypotalamické jadro, ktoré sa spája predovšetkým s reakciou 

na osmotický stres, reaguje však aj na iné typy stresorov [14]. Jeho neurosekretorické bunky 

produkujú oxytocín a vazopresín [15]. 

Podobne ako v prípade PVN, aj v SON sme zaznamenali signifikantne nižší nárast v 

počte Fos imunoreaktívnych neurónov v odpovedi na nútené plávanie u chronicky 

stresovaných (adaptovaných) zvierat v porovnaní so zvieratami, ktoré neboli chronicky 

stresované (p<0,001; obr. 1B). U neadaptovaných zvierat sme okrem toho preukázali výrazný 

stimulačný vplyv klozapínu na aktivitu neurónov po vystavení zvierat nútenému plávaniu, 

v porovnaní so zvieratami, ktorým bolo podávané vehikulum (p<0,001; obr. 1B). 

Zmenená neuronálna aktivita SON vplyvom klozapínu môže súvisieť so zapojením 

SON v regulácii telesných tekutín, ako aj s faktom, že klozapín ovplyvňuje príjem tekutín 

u schizofrenických pacientov s polydypsiou, či urináciu u potkanov, čo bolo preukázané aj v 

predchádzajúcich štúdiách [16, 17]. Pre podrobnejšie pochopenie týchto mechanizmov sú 

potrebné ďalšie štúdie. 

Ďalšou štruktúrou podieľajúcou sa na stresovej odpovedi je mPFC, ktorého úloha 

v stresovej reakcii je predovšetkým modulačná [11]. 

V mPFC sme taktiež preukázali signifikantný inhibičný vplyv chronického stresu na 

neuronálnu aktivitu v odpovedi na nový stresor (p=0,006; obr. 1C). Signifikantné zmeny 

v expresii Fos v mPFC účinkom akútneho i chronického stresu boli preukázané aj 

v niektorých predchádzajúcich štúdiách [18]. U neadaptovaných zvierat sme okrem toho 

zaznamenali signifikantné zníženie počtu Fos imunoreaktívnych neurónov v skupine zvierat, 

ktorým bol podávaný klozapín (p<0,001; obr. 1C) v porovnaní so skupinou, ktorej bolo 

podávané vehikulum. Štúdia Robertsona a Fibigera [10] taktiež preukázala indukciu Fos 

proteínu v mPFC vplyvom klozapínu, avšak autori neskúmali efekt stresu.  
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Obr. 1. Počet Fos imunoreaktívnych neurónov v skúmaných oblastiach mozgu. 

Počet Fos imunoreaktívnych neurónov v paraventrikulárnom jadre – PVN (A), supraoptickom jadre – SON (B) a 
v mediálnom prefrontálnom kortexe – mPFC (C). Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM.  

(*** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05; dvojcestná ANOVA, SigmaPlot 11.0). 
 

Záver 

Z našich výsledkov vyplýva, že: 

• klozapín signifikantne znížil aktivitu neurónov v PVN v odpovedi na nový silný stresor 

u zvierat adaptovaných na mierny chronický stres. 

• adaptovanie zvierat na stres ich vystavením chronickému stresu utlmilo odpoveď SON na 

pôsobenie nového silného stresoru. Výsledky zároveň naznačujú, že chronický stres inhibuje 

neuronálnu aktivitu SON u zvierat, ktorým bol podávaný klozapín. 

• klozapín signifikantne znížil aktivitu neurónov v mPFC v odpovedi na nový stresor len 

u zvierat, ktoré neboli vystavené chronickému stresu. 
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Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že vystavenie zvierat 

chronickému stresu, ako aj podávanie klozapínu, môže mať odlišný efekt na aktivitu 

neurónov v rôznych mozgových oblastiach. 
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Abstract 

Modulation of the endocannabinoid system affects cognitive function in rats in gender-dependent 
manner  

Endocannabinoid system is a neuromodulatory system with important role in the regulation of mood 
and cognitive function. The aim of the study was to verify the hypothesis that inhibition of the endocannabinoid-
degrading enzyme FAAH by URB597 improves cognitive behavior in rats and to investigate possible gender 
differences. In the study, 32 male and female rats were used. They were administered with single intraperitoneal 
injection of URB597 (0.3 mg/kg) or vehicle 40 min before behavioral testing. Cognitive function was assessed in 
Novel Object Recognition (NOR) test. There was no significant effect of treatment or gender on exploration of 
familiar object. Administration of URB597 significantly improved novel object preference and increased 
recognition index in males, but not in females. Our results showed that males are more sensitive to the 
modulation of endocannabinoid system, which led to better cognitive performance. Pharmacological blockade of 
the endocannabinoid-degradating enzyme appears to be a promising target for future development of cognitives. 
 

Keywords: endocannabinoid system; FAAH; cognition; novel object recognition test;URB597 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Endokanabinoidný systém predstavuje dôležitý neuromodulačný systém, ktorý hrá 

významnú úlohu v regulácii psychických a kognitívnych funkcií. K hlavným zložkám 

endokanabinoidného systému patria kanabinoidné receptory (CB1 a CB2), endogénne ligandy 

(endokanabinoidy) a aparát na ich biosyntézu a metabolizmus. Endokanabinoidná signalizácia 

v mozgu je limitovaná účinnými degradačnými procesmi. Hlavný endokanabinoid anandamid 

je transportovaný späť do neurónov a glií pomocou špecifického prenášačového systému a 

následne je degradovaný pomocou enzýmu FAAH (fatty acid amide hydrolase) [1]. 

 Tonická aktivita endokanabinoidného systému má modulačnú úlohu v procesoch 

učenia a formovania pamäte [2]. Bolo dokázané, že hlavná psychoaktívna zložka marihuany, 

∆
9-THC, ako aj endogénne kanabinoidy indukujú kognitívny deficit u ľudí i laboratórnych 

zvierat [3, 4]. Mallet a Beninger [5] dokázali, že pamäť narúšajúce účinky kanabinoidov sú 

sprostredkované cez CB1 receptory. Blokáda CB1 receptorov prostredníctvom selektívneho 

antagonistu SR141716A bráni u potkanov škodlivému účinku kanabinoidov na pamäť [5], 
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facilituje krátkodobú olfaktorickú pamäť v teste rozpoznávania sociálneho partnera [6] a 

zlepšuje pamäť v testoch s použitím rôznych typov bludísk [2, 7]. Zlepšenie pamäte po 

blokáde CB1 receptorov je v súlade so štúdiami, kde myši, ktorým bol vyradený gén pre CB1 

receptor (CB1-/-) vykazovali zlepšenie pamäte [8].  

∆
9-THC a agonisty CB1 receptoru sú známi svojimi amnestickými účinkami. 

Hoci inhibícia FAAH zvyšuje hladiny endokanabinoidu anandamidu, niektoré štúdie 

naznačujú, že inhibícia FAAH môže posilňovať pamäť a učenie [9], čo je v rozpore 

s tradičným názorom, že stimulácia endokanabinoidného systému vyvoláva kognitívny 

deficit. Títo autori demonštrovali, že genetická delécia FAAH ako aj inhibícia FAAH 

prostredníctvom OL-135 u myší posilňuje nadobudnutie priestorovej pamäti v teste vodného 

bludiska.  

Test rozpoznávania nového predmetu (Novel Object Recognition – NOR) je testom na 

hodnotenie pracovnej pamäte, avšak vplyv pohlavia na výkon v tomto teste nie je dostatočne 

objasnený. Medzipohlavné rozdiely v kognícii sú často vysvetľované ako dôsledok evolúcie. 

Niektoré štúdie naznačujú výhodu samíc pri pamätaní si identity predmetu [10]. Toto tvrdenie 

podporujú aj experimenty demonštrujúce pozitívny vplyv podávania estrogénov na 

rozpoznávanie nového predmetu u ovariektomizovaných potkanov [11]. Sexuálny 

dimorfizmus bol dokázaný aj v práci Suctliffe a kol. [12], kde boli samice schopné rozpoznať 

nový predmet po dlhší čas v porovnaní so samcami. Iné práce sú v rozpore s týmito nálezmi a 

naopak tvrdia, že samce vykazujú lepšie výsledky pri identifikácii a lokalizácii predmetu [13]. 

Doposiaľ nie sú známe žiadne údaje o pohlavných rozdieloch po inhibícii FAAH vo vzťahu 

ku  kognitívnym funkciám. 

Na základe doterajších poznatkov o vplyve endokanabinoidnej signalizácie na 

kogníciu, bolo cieľom našej štúdie overiť hypotézu, že akútna inhibícia degradačného enzýmu 

endokanabinoidov FAAH prostredníctvom URB597, zlepší kognitívne funkcie u potkanov 

a tiež vyšetriť možné pohlavné rozdiely. 

 

Materiál a metódy 

Zvieratá 

 V experimente sme použili 16 samcov a 16 samíc potkanov kmeňa Sprague-Dawley 

s hmotnosťou 180-200g u samíc a 220-230g u samcov, vo veku 8 týždňov (Velaz, Praha, 

Česká Republika). Všetky jedince mali obrátený svetelný režim LD 12:12 (svetlo od 19.00 do 

07.00 h), teplotu udržiavanú na 22 ± 2 °C, vodu a peletovanú stravu k dispozícii ad libitum. 
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Všetky experimentálne procedúry boli schválené Etickou komisiou Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR.  

Farmakologické ovplyvnenie 

 Farmakologickú moduláciu endokanabinoidného systému sme vyvolali 

prostredníctvom akútneho podania inhibítora enzýmu FAAH, látky URB597 (Sigma-Aldrich, 

Slovensko). URB597 bol podaný  intraperitoneálne v dávke 0,3 mg/kg. Pre prípravu injekčnej 

formy bol prášok URB597 rozpustený v roztoku DMSO, Tween-80 a 0,9% fyziologický 

roztok v pomere 1:1:8. URB597 sme podávali v objeme 0,1 ml/kg telesnej váhy potkana, 

vždy 40 minút pred behaviorálnym testovaním. Kontrolnej skupine zvierat bolo podávané 

vehikulum (VEH), ktoré predstavovalo roztok DMSO, Tween-80 a 0,9% fyziologický roztok 

v pomere 1:1:8. 

Hodnotenie kognitívnych funkcií 

 Kognitívne funkcie sme hodnotili pomocou NOR testu. Testovacia aparatúra 

pozostávala z čiernej plastovej arény s rozmermi 49x49x37 cm. Test prebiehal po dobu dvoch 

dní a pozostával z troch častí. V prvej časti – tzv. habituačnej, sme zviera umiestnili do 

prázdnej testovacej arény a nechali ho voľne explorovať po dobu 5 minút. Po 24 hodinách 

prebehla druhá časť – tzv. familiarizačná, počas ktorej bolo zviera vložené do prázdnej 

testovacej aparatúry na 1 minútu, následne bolo vybraté a do aparatúry sa vložili dva identické 

predmety. Zviera bolo vrátené späť do arény, kde explorovalo 15 minút. Po tejto časti bolo 

zviera vrátené do svojej domácej klietky na 45 minút. Nasledovala tretia – tzv. testovacia 

časť. Zviera bolo vložené do testovacej arény s jedným známym predmetom z familiarizačnej 

fázy a jedným novým predmetom a explorovalo 3 minúty. Správanie bolo hodnotené 

pomocou programu EthoVision (EthoVision XT, Noldus, Holandsko). Hodnotil sa čas, ktorý 

zviera strávilo počas testovacej fázy exploráciou nového a známeho predmetu. Na hodnotenie 

kognitívnych funkcií bol použitý index rozpoznávania nového predmetu (recognition index – 

RI). RI sme vypočítali ako pomer medzi percentom času, ktorý zviera venovalo skúmaniu 

nového predmetu a súčtom percenta času venovaného skúmaniu známeho a nového predmetu. 

Priebeh experimentu 

 Na základe podanej látky (URB597 alebo VEH) boli zvieratá z každého pohlavia 

rozdelené do dvoch skupín po 8 jedincov. Experiment prebiehal počas 2 dní. Prvý deň, o 9.00 

h ráno boli zvieratá premiestnené do testovacej miestnosti, kde o 10.00 h prebehla habituačná 

časť NOR testu. Ďalší deň potkany podstúpili testovaciu fázu. 40 minút pred testom bolo 

zvieratám i.p. podané VEH alebo URB597. Následne prebehla familiarizačná a testovacia 

časť NOR testu. Zvieratá boli testované počas tmavej (aktívnej) fázy. 
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Štatistické hodnotenie 

 Na overenie normality distribúcie dát bol použitý Shapiro-Wilkov test. Štatistické 

hodnotenie parametrov v NOR teste bolo vykonané prostredníctvom dvojcestnej ANOVA 

s faktormi pohlavie (samce, samice) a podávaná látka (VEH a URB597). V prípade 

signifikantnej interakcie medzi faktormi bol použitý Tukey-post hoc test.  

 

Výsledky a diskusia 

Dvojcestná ANOVA nepreukázala vplyv podania URB597 ani pohlavia na prejdenú 

vzdialenosť v NOR teste, čo poukazuje na to, že celková motorická aktivita nebola 

ovplyvnená ani jedným z faktorov.  

Štatistická analýza nepotvrdila signifikatný vplyv pohlavia na čas strávený skúmaním 

známeho predmetu. Pozorovali sme hraničnú významnosť vplyvu podávanej látky (F(1, 

26)=3,90; p=0,058), ktorá naznačuje, že zvieratá ktorým bolo podané VEH strávili dlhší čas 

exploráciou známeho predmetu v porovnaní s tými, ktorým bolo podané URB597.  

Dvojcestná ANOVA preukázala signifikatný efekt pohlavia (F(1, 26)=4,24; p=0,049) aj 

podávanej látky (F(1, 26)=7,53; p=0,011) na čas strávený rozpoznaním nového predmetu. Tento 

parameter sa posudzuje za ukazovateľa kognitívnych funkcií. Podanie URB597 zvýšilo čas 

strávený exploráciou nového predmetu. Štatistické hodnotenie odhalilo signifikantnú 

interakciu medzi faktormi pohlavie a podávaná látka (F(1, 26)=5,10; p=0,033). Následný 

Tukey-post hoc test ukázal, že u samcov viedlo podanie URB597 k zvýšeniu času stráveného 

explorovaním nového predmetu (p=0,006), kým u samíc nie. Navyše, samce ktorým bolo 

podané UBR597 sa venovali novému predmetu signifikantne dlhšie v porovnaní so samicami, 

ktorým bolo podané URB597. Časový interval medzi familiarizačnou a testovacou fázou 

v našom pokuse bol 45 minút. V predchádzajúcich štúdiách bolo dokázané, že samice sú 

schopné rozpoznať nový predmet dlhšiu dobu než samce, avšak aj samce ho rozpoznávajú 

s interfázou 30 minút až 1 hodiny, potom túto schopnosť strácajú [12, 14]. Mnohé iné štúdie 

poukazujú na lepšiu pamäť v rozpoznávaní predmetu u samíc [10]. To, že samce, ktorým bolo 

podané URB597 strávili signifikantne viac času exploráciou nového predmetu naznačuje, že 

endokanabinoidná signalizácia má u tohto pohlavia výrazný pozitívny vplyv na kogníciu. 

Pre faktor podávaná látka bol preukázaný štatisticky signifikantný vplyv na RI (F(1, 

26)= 8,725; p= 0,007). Farmakologická modulácia pomocou URB597 signifikantne zvýšila 

index rozpoznania. Faktor pohlavie signifikantne RI neovplyvnil (F(1, 26)= 0,223; p= 0,641). 

Tukey-post hoc test preukázal, že u samcov podanie signifikantne zvýšilo RI (p= 0,013), 

avšak u samíc tento efekt nebol prítomný.  
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Hoci bolo dokázané, že zníženie endokanabinoidnej signalizácie prostredníctvom 

blokády CB1 receptorov pomocou antagonistov, ako aj genetická delécia CB1 receptoru majú 

pozitívny vplyv na kognitívne funkcie [5, 6, 7, 8], v našom pokuse sme preukázali zlepšenie 

kognitívnych funkcií v NOR teste po inhibícii FAAH. URB597 inhibuje FAAH a zvyšuje 

hladiny endogénneho anandamidu. Aj keď sú tieto výsledky protichodné, sú v súlade s prácou 

Varvel a kol. [9], kde inhibícia FAAH pomocou OL-135 ako aj genetická delécia FAAH 

posilnila pamäťové schopnosti v teste vodného bludiska. Na odhalenie možných 

mechanizmov pozitívneho vplyvu endogénnych kanabinoidov na kognitívny výkon sú 

potrebné ďalšie štúdie, avšak je možné uvažovať o interakcii medzi endokanabinoidmi 

a inými ako CB1 receptormi. Najnovšie štúdie poukazujú na možnú asociáciu s PPAR 

receptormi [15].  

 

Záver  

 Naše výsledky poukazujú na dôležitosť zohľadňovania pohlavia pri vykonávaní 

experimentov zameraných na sledovanie kognitívnych funkcií. Pozorovali sme, že samce sú 

senzitívnejšie k modulácii endokanabinoidného systému, ktorá u nich vedie k lepšiemu 

kognitívnemu výkonu. Farmakologická blokáda degradačného enzýmu endokanabinoidov 

FAAH sa javí ako sľubný prístup pre vývoj liečiv s pôsobením na kognitívne funkcie. 
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Abstract 

Technologies of massively parallel sequencing (MPS) represent the future of clinical diagnostics in 
virology. The MPS has been shown as an effective tool for diagnosis of viral pathogens, drug-resistance and for 
clinical research, primarily on molecular and immunological basis. The NGS coupled with effective de novo 
assembly algorithms allows identification of known viral sequences as well as previously unseen emerged ones. 
It is estimated, that one new viral disease emerges annually which originates from an animal host, with 
increasing trend. Most of the emerging viruses have RNA genome and is therefore subject to rapid mutation. The 
mutation rate is the underlying basis for rapid adaption to the new hosts. If these viruses are adapted to humans 
and transmitted to the population, they can cause serious disease with fatal consequences. It is therefore vital not 
to focus only on molecular diagnosis of well described viruses but to implement novel approaches allowing 
detection of unknown emerging viruses. In our study, we aimed at identification of RNA viral genomes by MPS 
of tissue total RNA. 
 

Keywords: emerging viruses, RNA, MPS, MiSeq, CLC Workbench, BLAST. 

 

Introduction and Statement of the Aim 

In the 21st century, massively parallel sequencing (MPS) technologies also known as 

next-generation sequencing established a new method which represents the future in clinical 

diagnostics in virology. It has been shown as a tool for diagnosis of viral pathogens, drug-

resistance, for clinical research and for discovering emerging viruses. The incidence of 

emerging viral infection seen in humans is one per year. Many of them are transferred from 

animal to human and they can cause serious disease with fatal consequences. In these cases, 

the virus has RNA genome e.g.: Arenaviruses, Hantaviruses, Filoviruses, HIV, which cause 

diseases like Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, Hantavirus Pulmonary Syndrome, 

Lymphocytic Choriomeningitis, Ebola [1,2,3,4]. 

MPS provide high-throughput that can produce an enormous amount of sequences in a 

single run at relatively low cost. This method is much faster than previous Sanger sequencing 

[5]. The most important advantage of these platforms is the ability to determine the sequence 

data from single DNA fragments of library, avoiding the need for cloning in vectors prior to 

sequence acquisition [6]. The field of MPS is dominated by four platforms: Illumina®; 454™; 

Ion Torrent™ and PacBio® [7]. 
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The company Illumina introduced the MiSeq sequencer that allows high speed and 

simplicity for targeted sequencing or small genome sequencing. It works with flow cell, 

where bridge PCR and sequencing by synthesis takes place on the basis of reversible 

termination nucleotides that emit fluorescence taken up by the detector [8]. Analysis on 

MiSeq sequencer is suitable for small RNA genome sequencing, de novo sequencing, genome 

resequencing and 16S metagenomic sequencing [9]. After sequencing it is necessary to 

perform bioinformatics analysis that uses different types of softwares and programs. We used 

CLCbio, but other algorithms such as Velvet are available. They use mathematical algorithms 

that serve the assembly of individual reads for de novo sequencing [10]. 

The aim of the study was to utilize MiSeq system (Illumina) in searching of genome of 

RNA viruses which failed standard molecular diagnostics by directly analyzing the affected 

animals tissue; to optimise methods for the preparation of libraries for sequencing, and to test 

various data analysis approaches, including CLC Workbench software and to identify 

sequences using BLAST of RNA viral origin. 

 

Materials and Methods 

 The tissue sample infected by suspected arenavirus with N27 designation was the 

subject of our analysis. Total RNA was recovered from the tissue at the Institute of Virology, 

SAS. Afterwards, it was transported to the Department of Molecular biology and there has 

been further processed. We carried out double strand cDNA preparation with use of random 

primers for second strand synthesis. 

For the preparation of libraries for sequencing multiple types of protocols were used,  

TruSeq® RNA (Illumina) was one of them. The protocol consisted of First Strand cDNA 

Synthesis, Second Strand cDNA Synthesis, Repair Ends, Adenylate 3´ Ends, Ligate Adapters, 

PCR Amplification, Qualitative and Quantitative Analysis and Normalize and Pool Libraries. 

We also used a second library preparation procedure with Nextera chemistry. For 

normalization of the library we used special mathematical formula to calculate the molarity, 

concentration from system Qubit® 2.0 Fluorometer (Invitrogen) and average size from 

system 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). The molarity of library was too low for 

pool with other samples, despite it was sequenced by MiSeq (Illumina). 

Bioinformatics analysis was carried out with data from BaseSpace (Illumina) imported 

into CLC Genomics Workbench 7.5 (Qiagen), which was used for read processing and de 

novo assembly. Resulting contigs were analysed using BLAST search on entire nucleotide 

database and database for comparing nucleotide sequences with protein sequences [11]. The 

147



complete the genomic sequence we carried out additional 2 Sanger sequencing reads. 

 

Results and Discussion 

From the sample N27 total cDNA was prepared as starting material for library 

preparation for sequencing by two protocols; the TruSeq® RNA (Illumina) and Nextera® XT 

DNA (Illumina). 

The bioinformatics analysis in CLC Genomics Workbench 7.5 (Qiagen) reads were 

assembled, contigs created and after mapping of these contigs, we established the sequence 

characteristic for arenavirus N27 (Fig.1.). We observed two regions with low sequence 

coverage so we opted to sequence these regions by Sanger sequencing. We designed sets of 

specific primers in the program Primer3 and carried out the Sanger sequencing analysis [12]. 

 Selected contigs were arranged by average coverage and consensus length, were 

extracted from software in FASTA format. These FASTA files were analysed using BLAST 

to compare nucleotide sequence with entire Genbank database – nucleotide blast (Fig..2; 

Tab.1) and blastx (Fig..3; Tab.2). Out of all analysed contigs, one of contigs matched with 

sequence of Lassa virus. 

 

bp       500     1000     1500     2000     2500     3000    3500     4000     4500     5000     5500     6000     6500   

 
 

Fig. 1. Mapping contigs – The sequence folded in software CLC Genomics Workbench 7.5 (Qiagen) 
using the tool „map to contigs“ on which the visible lack places – scaffolds in place between 1500bp – 2000bp 

and 2500bp – 3000bp. 
 
 
 
 
 
 
 

scaffolds scaffold 
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Fig. 2. The output of nucleotide blast – Matched consensus sequence with different sequences of 

database. 
 

Tab. 1. The output of nucleotide blast – Matched consensus sequence with different types of strain 
Lassa virus in database with determined alignment, length, score, e-value, identity and gaps. 

 

ARENAVIRUS N27 

ALIGNMENT LENGTH SCORE E-VALUE IDENTITY GAPS 
Lassa virus strain NL 
RING finger protein (Z) 
and polymerase (L) 
genes, complete cds 

7250 276 bits 4e-69 667/914 73% 48/914 5% 

Lassa virus strain 
LASV982-NIG-2009 
segment L Z protein (Z) 
and polymerase (L) 
genes, complete cds 

7241 247 bits 1e-68 750/1042 72% 36/1042 3% 

Lassa virus strain G2363-
SLE-2012 segment L Z 
protein (Z) and 
polymerase (L) genes, 
complete cds 

7272 143 bits 4e-29 163/206 79% 0/206 0% 

 
 

 
Fig.  3. The output of blastx – Matched open read frames with some parts of database – 

Arena_RNA_pol. 
 
 

Tab. 2. The output of blastx – Matched open read frames with some parts of arenaviruses Ippy virus, 
Lassa virus and Mopeia virus with determined alignment, length, score, e-value, identity and gaps. 

 

ARENAVIRUS N27 

ALIGNMENT MATCHES LENGTH SCORE E-VALUE IDENTITIES POSITIVES GAPS FRAME 

L protein 
Ippy virus 

1/3 2208 1672 bits 0,0 832/1412 75% 1064/1412 75% 27/1412 1% +3 

Polymerase 
Lassa virus 

1/3 2222 1664 bits 0,0 816/1426 57% 1054/1426 73% 33/1426 2% +3 

Polymerase 
Mopeia virus 

1/3 2237 1664 bits 0,0 828/1429 58% 1054/1429 73% 49/1429 3% +3 
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Conclusion 

In the present work, we optimised the method of searching for genome RNA viruses 

by analysing the infected animal tissue using massively parallel sequencing. We were 

successful in identification of the viral genome using our approach and appropriate 

bioinformatics tools.  
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Abstract 

The role of fetal DNA in preeclampsia 
Preeclampsia as the most common complication of gestation clinically appears after the 20thgestation 

week typically with hypertension, proteinuria and edemas. Cell-free fetal DNA in maternal circulation is higher 
in women with preeclampsia in comparison to healthy pregnant controls. The main goal was to prove whether 
fetal DNA might be a cause of preeclampsia-like symptoms. Pregnant mice were injected either with saline 
(negative control), various forms of fetal and adult DNA (experimental groups) or known inducers of 
preeclampsia-like symptoms–LPS, Poly I:C, L-NAME (positive controls) during 5 days in the last week of 
gestation. On the 18th day of gestation blood pressure was measured and urine was collected. Maternal, fetal and 
placental weights were recorded. Our results confirm the effects of positive and negative controls. Neither fetal 
nor adult DNA could induce any of the preeclampsia sings. Importantly, previously published data on the effects 
of human fetal DNA could not be reproduced. Based on these results a role of fetal DNA as a cause of 
preeclampsia could not be proved. 
 

Keywords: preeclampsia; proteinuria; hypertension; edema; fetal DNA, LPS; Poly I:C; L-NAME 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Preeklampsia predstavuje jednu z najzávažnejších a najnebezpečnejších komplikácii 

počas tehotenstva. Hypertenzia, proteinúria, koagulopatia a endoteliálna disfunkcia ohrozujú 

plod i matku. Typickými dôsledkami preeklampsie sú obmedzený intrauterinný rast plodu, 

predčasný pôrod, ale aj vyššia mortalita a postnatálna morbidita [1] . 

Preeklampsia postihuje 3-5% tehotných žien, pritom etiológia tejto choroby nie je 

známa [2]. Dôležitú úlohu v patogenéze preeklampsie zohráva nedostatočná placentácia 

a následné poškodenie placenty [3] Výsledky epidemiologických štúdii naznačujú, že riziko 

preeklampsie zvyšujú faktory ako obezita, nuliparita, či vysoký vek matky [2]. Vzhľadom na 

neznámu etiológiu nie je dostupná efektívna kauzálna liečba. V súčasnosti sa testuje viacero 

potenciálnych skorých markerov vrátane koncentrácie fetálnej DNA v maternálnej cirkulácii. 

Voľná fetálna DNA cirkulujúca v krvi matky pochádza z apoptotických buniek 

trofoblastu tvoriaceho placentu. V závislosti od štádia gravidity je 2 – 6 % extracelulárnej 

DNA v materskej krvi fetálneho pôvodu [4]. Vo viacerých štúdiách bolo popísané, že 

koncentrácia fetálnej DNA v krvi matiek s preeklampsiou je až päťkrát vyššia ako u žien 

s normálnym priebehom tehotenstva [5]. Úloha fetálnej DNA v patogenéze preeklampsie je 

však neznáma, nakoľko nie je jasné, či je jej vyššia koncentrácia príčinou alebo dôsledkom 
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preeklampsie. Viaceré vedecké tímy sa úspešne pokúsili modelovať preeklampsii podobné 

príznaky na myšiach aplikáciou rôznych chemických látok indukujúcich imunitnú odpoveď. 

Príkladom takýchto látok sú lipopolysacharid (LPS) ako model bakteriálnej infekcie [6] a 

polyinosinová:polycytidylová kyselina (Poly I:C), ktorá je štrukturálne podobná 

dvojvláknovej RNA a modeluje imunitnú odpoveď na vírusovú infekciu [7]. Podobne 

indukujú preeklampsii podobné príznaky CpG ostrovčeky cez aktiváciu Toll-like receptoru 9 

[8] a N-nitro-L-arginin-metylester (L-NAME) inhibíciou NO syntázy 

a následnou hypertenziou [12]. 

Cieľom našej práce preto bolo modelovať preeklampsiu myší, porovnať rozdielne 

modely, sledovať vplyv rôznych typov DNA a najmä overiť úlohu fetálnej DNA v patogenéze 

preeklampsie [11]. 

 

Materiál a metódy 

V experimente bolo využitých 80 samíc a 50 samcov C57BL/6 myší (AnLab, Česká 

republika). Zvieratá mali neobmedzený prísun vody a potravy. Vo veku 12 týždňov boli 

samice párené. Gravidita bola detekovaná vaginálnymi výtermi a sledovaním postupného 

nárastu hmotnosti. Počas 3. týždňa gravidity boli samiciam denne podávané intraperitoneálne 

jednotlivé látky na indukciu preeklampsii podobných príznakov: LPS, L-NAME, Poly I:C 

(high molecular weigth, HMW), Poly I:C (low molecular weight, LMW), CpG ostrovčeky, 

sérum tehotných žien s preeklampsiou (PE sérum), ľudská fetálna DNA (BioChain, USA), 

myšacia adultná DNA (izolovaná z obličiek), myšacia fetálna DNA (izolovaná z placent) a 

myšacia fetálna DNA s proteínmi (izolovaná z placent bez pridania proteinázy). DNA bola 

izolovaná z placent a obličiek myší použitím Blood Mini Kitu (250) (Qiagen, Nemecko). 

Kontrolnej skupine bol podávaný fyziologický roztok.  

Na 19. deň gravidity bol samiciam meraný tlak pomocou prístroja CODATM Monitor 

(Kent Scientific, USA), odobraný moč a následne boli usmrtené. Jednotlivým samiciam bola 

odobratá krv do mikrovety (Sarstedt, Nemecko) z aorty. Okrem toho bola odobraná ľavá 

oblička a placenty, ktoré boli odvážené a zmrazené. Jednotlivé plody boli odvážené 

a premerané s placentami. Proteinúria bola meraná podľa popísanej metódy s využitím 

pyrogalol red-molybdénového komplexu [9]. Koncentrácia kreatinínu v moči bola meraná 

podľa Jaffeho metódy [10]. 

 Porovnanie skupín bolo vykonané s použitím Kruskal-Wallisovho testu a následným 

Dunnovým testom. Pre porovnanie počtu zdravých a resorbovaných plodov sme použili Chí-

kvadrát test. Dáta boli analyzované pomocou softvéru GraphPad (Graphpad Software Inc., 
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USA). Hladina významnosti p<0,05 bola považovaná za signifikantnú. Dáta sú uvedené ako 

priemer ± smerodajná odchýlka. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe porovnania hmotností gravidných samíc v 19. deň gravidity, boli namerané 

signifikantné rozdiely v hmotnostiach gravidných samíc (Obr.1A). Najmarkantnejšie rozdiely 

voči kontrolnej skupine sme pozorovali v skupine, ktorej bolo podávané LPS (p<0,001). 

Redukciu hmotnosti gravidných samíc v porovnaní s kontrolnou skupinou sme zaznamenali aj 

v skupine, ktorej bola podávaná Poly I:C (HMW) (p<0,05). Pozorovali sme zníženie 

hmotnosti v skupinách L-NAME a Poly I:C(LMW), avšak tieto rozdiely neboli štatisticky 

významné. Hmotnosti samíc z ostatných skupín sa neodlišovali od kontrolnej skupiny. 

Okrem hmotnosti matiek sme sa v jednotlivých skupinách zamerali aj na porovnanie 

hmotností placent (Obr.1B) a plodov (Obr.2A). Signifikantne nižšia hmotnosť placent 

v porovnaní s kontrolou bola v skupinách, ktorým bolo podávané LPS (p<0,001) a Poly I:C 

(HMW) (p<0,01). Vo zvyšných skupinách sme nepozorovali žiadne štatisticky významné 

rozdiely v porovnaní s kontrolnou skupinou. Porovnanie hmotností plodov v jednotlivých 

skupinách preukázalo signifikantné rozdiely, pričom najnižšia hmotnosť plodov bola 

nameraná v skupinách, v ktorých boli podávané LPS a Poly I:C (HMW) oproti kontrolnej 

skupine (P<0,01) (Obr.2A). Hmotnosť plodov v skupinách, ktorým bolo podávané L-NAME 

a Poly I:C (LMW) bola nižšia v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak tieto rozdiely neboli 

štatisticky významné. Naopak v skupinách, ktorým bola podávaná adultná myšacia DNA 

(p<0,001), PE sérum (p<0,001), fetálna myšacia DNA s proteínmi (p<0,001)  aj bez proteínov 

(p<0,05) sme zaznamenali nárast hmotnosti plodov v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

V jednotlivých skupinách sme sa zamerali aj na porovnanie počtu zdravých 

a resorbovaných plodov (Obr.2B). Vo všetkých skupinách bolo signifikantne viac zdravých 

plodov oproti resorbovaným, až na skupinu, ktorej bolo podávané LPS. V tejto skupine 

dochádzalo k potratom a plody, ktoré v 19. deň gravidity ostali prítomné, boli už len 

pozostatkami pôvodných plodov.  

Meranie tlakov v jednotlivých skupinách gravidných samíc a ich porovnanie 

nepreukázalo žiadne signifikantné rozdiely medzi skupinami (Obr.3), podobne ako pri 

proteinúrii. 
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Obr.1. A:  Hmotnosti gravidných myší v jednotlivých skupinách v 19. deň gravidity. B: Porovnanie 
priemernej hmotnosti placent myší v jednotlivých skupinách. MM = Mus musculus, HS = Homo 

sapiens (*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). 
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Obr.2. A:  Hmotnosti plodov v jednotlivých skupinách myší. B: Porovnanie počtu zdravých a 
resorbovaných plodov v jednotlivých skupinách myší. MM = Mus musculus, HS = Homo sapiens 

(*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). 
 

 
 

Obr. 3. Systolický krvný tlak gravidných myší v jednotlivých skupinách v 19. deň gravidity. MM = 
Mus musculus, HS = Homo sapiens. 

 

Na základe práce Scharfe-Nugent a kol. (2012) [11] sme predpokladali, že DNA 

placentárneho pôvodu môže zohrávať kľúčovú úlohu v etiopatogenéze. Hypotézu o úlohe 

fetálnej DNA v patogenéze preeklampsie sme nepotvrdili, podobne ako v predošlej štúdií 

Konečná a kol. (2015) [13]. Nezaznamenali sme žiadny výrazný rozdiel v hmotnosti matiek, 

placent ani v počte plodov medzi skupinami, v ktorých bola injektovaná gravidným samiciam 

DNA, či už placentárneho alebo iného pôvodu a kontrolnou skupinou. Nepodarilo sa nám 

efektívne reprodukovať ani popísanú indukciu preeklampsie prostredníctvom ľudskej fetálnej 

DNA [11]. Avšak negatívny vplyv myšacej fetálnej DNA sme pozorovali na zvýšenom počte 

resorbovaných plodov v porovnaní s ostatnými skupinami. Rovnako sme potvrdili negatívny 
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vplyv všeobecne opisovaných spúšťačov preeklampsii podobných prejavov, ako LPS, L – 

NAME alebo Poly I:C. Tieto látky vyvolali časté potraty a zníženie hmotnosti plodov. Treba 

však zdôrazniť, že u myší nie je doposiaľ dokázaný prirodzený výskyt preeklampsie, a preto 

môžeme u tohto modelového organizmu hovoriť iba o preeklampsii podobných príznakoch. 

Limitáciou našej štúdie je vysoká biologická variabilita (napr. počet plodov), a preto je 

sledovanie účinkov komplikované. Problematickým mohol byť i výber kmeňa myší C57BL/6, 

ktoré sú síce spoľahlivým modelovým organizmom, no kmeň C3H/HEJ je odolnejším voči 

samovoľným potratom, variabilnejší než nami používaný kmeň s väčším potomstvom. 

 

Záver 
 
 Na základe našich výsledkov sme nepotvrdili hypotézu vplyvu fetálnej DNA na 

vyvolanie preeklampsii podobných príznakov, avšak sme zaznamenali jej negatívny vplyv vo 

zvýšenom počte resorbovaných plodov. V budúcich experimentoch by sme sa okrem toho 

chceli zamerať na podávanie DNázy spolu s LPS [14]. Zároveň by sme v budúcich štúdiách 

chceli overiť vplyv fragmentovanej fetálnej DNA na patogenézu preeklampsie, nakoľko 

fetálna DNA v krvi matky je prirodzene fragmentovaná [15]. 

Podporené grantami APVV-0754-10 a VEGA1/0159/12. 
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Abstract 
Analysis of CgPDR16 gene expression in conditions of chemical and oxidative stress in the pathogenic 

yeast Candida glabrata 
Candida glabrata, an opportunistic pathogen, is the second most prevalent cause of fungal infections of 

the bloodstream, oropharynx and urinary tract after Candida albicans, and is naturally less susceptible to azole 
drugs. To attenuate cell defense mechanisms, new approaches are looking for new cellular targets. In this context, 
deletion of the CgPDR16 gene, which renders yeast cells more sensitive to azole antimycotics, has been 
previously described. In this study, the effect of chemical and oxidative stress on the CgPDR16 expression using 
qPCR was assessed. The results showed that cells bearing a gain-of-function mutation in CgPDR1 or grown in 
the presence of fluconazole, cycloheximide and hydrogen peroxide displayed an enhanced expression of the 
CgPDR16 gene. The level of CgPDR16 mRNA was substantially lower than that of control genes - CgCDR1 and 
CgCTA1 that respond to chemical and oxidative stresses. The results indicate that CgPDR16 belongs to the 
CgPdr1p and CgYap1p regulons and plays a role in the stress response and drug resistance control in the 
pathogenic C. glabrata. 
 

Keywords: Candida glabrata; CgPDR16; gene expression; qPCR; chemical and oxidative stress. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasných rokoch reprezentuje kvasinka Candida glabrata druhú najčastejšiu 

príčinu kvasinkových infekcií krvného obehu, hltanu a urinárneho traktu, hneď po 

najrozšírenejšej kvasinke Candida albicans. Rizikové faktory kvasinkovej infekcie zahŕňajú 

liečbu pacientov antibiotikami a steroidmi, diabetes mellitus, katetrizáciu ako aj  stavy 

imunokompromitácie či už v dôsledku vírusu HIV alebo imunosupresívnej, či 

chemoterapeutickej liečby [1, 2]. Mnoho kmeňov C. glabrata je prirodzene odolných voči 

najčastejšie používaným liečivám - azolovým antimykotikám a tiež má schopnosť nadobúdať 

rezistenciu sekundárne [3]. Molekulárnu podstatu rezistencie buniek voči azolovým liečivám 

predstavujú najmä mutácie so ziskom funkcie v géne pre transkripčný regulátor CgPdr1p,  

ktoré vyúsťujú do zvýšenej syntézy efluxných púmp vylučujúcich liečivo z bunky [3]. 

Jedným z inovatívnych prístupov je snaha o zvrátenie rezistencie kvasiniek voči 

antifungálnym látkam, pričom v užšom zmysle by sa mohlo jednať o oslabenie vlastnej 

obrannej odpovede kvasinkovej bunky na liečivá. Tento pohľad v prvom rade zahŕňa 
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zameranie sa na determinanty liekovej rezistencie a pochopenie regulácie transkripčnej 

odpovede bunky C. glabrata na stres spôsobený toxickými látkami [3]. Delécia génu 

CgPDR16, ktorý kóduje proteín transportujúci fosfatidylinozitol, bola popísaná v súvislosti so 

zvýšenou citlivosťou kvasinky C. glabrata na azolové antimykotiká [4, 5]. Cieľom príspevku 

bolo preto preskúmať reguláciu expresie génu CgPDR16 u kvasinky C. glabrata pri vystavení 

buniek chemickému a oxidačnému stresu, ktoré vyvoláva aplikácia antifungálnych liečiv. Po 

objasnení mechanizmu scitlivenia buniek C. glabrata pri absencii CgPdr16p, by tento proteín 

mohol predstavovať cieľové miesto pre nové liečivá znižujúce toleranciu buniek C. glabrata 

voči azolovým antimykotikám. 

 

Materiál a metódy 

Laboratórne kmene a plazmidy 

V práci boli použité kmene: štandardný laboratórny kmeň C. glabrata ∆HTU (his3∆ 

trp1∆ ura3∆) a jeho izogénne delečné mutanty Cgpdr1∆ a Cgyap1∆ [6]. Ďalej bol použitý 

transformant štandardného kmeňa obsahujúci plazmid pACU5-CgPDR14672, ktorý nesie  

mutáciu so ziskom funkcie v géne CgPDR1 (plazmid bol označený ako pCgPDR14672) [7]. 

 

Kvantitatívna PCR 

 Relatívne množstvo mRNA pre vybrané gény CgPDR16, CgCDR1 a CgCTA1 bolo 

stanovené kvantitatívnou PCR.  

Bunky jednotlivých kmeňov, kultivované  v minimálnom glukózovom médiu (YNB s 

príslušnými aminokyselinami) do exponenciálnej fázy rastu, boli vystavené chemickému (128 

µg/ml flukonazolu 3 hodiny a 2 µg/ml cykloheximidu 1 hodina), resp. oxidačnému stresu (0,4 

mM H2O2 20 minút). Celkové množstvo RNA bolo z buniek izolované metódou s použitím 

horúceho kyslého fenolu [8]. RNA v množstve 1 µg bola prepísaná do cDNA za použitia 

reverznej transkriptázy (200 U Revert AidTM H Minus M-MuLV Reverse transcriptase) a 

oligonukleotidov (Oligo (dT)18) pri podmienkach: 5 minút pri 37 °C, 60 minút pri 42 °C a 10 

minút pri 70 °C. Primery uvedené v Tab. 1, boli navrhnuté vo voľne dostupných programoch 

Primer3 v. 0.4.0. a PerlPrimer v 1.1.4a, resp. prevzaté z publikácii (CgCTA1for a 

CgCTA1rev) [9], (CgRDN5,8for a CgRDN5,8rev) [10].  

Pri qPCR bol použitý komerčný mix s fluorescenčnou farbičkou SybrGreen 

(MaximaTM SYBR Green/ROX qPCR Master Mix). Reakcia prebiehala v objeme 20 µl pri 

použití cDNA zodpovedajúcej 30 ng celkovej RNA a 5 pmol primerov pre analyzovaný  gén. 
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qPCR bola uskutočnená na cykleri StepOne (Applied Biosystems) s príslušným softvérom za 

použitia programu: úvodná denaturácia pri 95 °C trvajúca 10 minút a 40 cyklov  95 °C 15 

sekúnd a 59 °C 1 minútu. Relatívne množstvo mRNA vybraných génov v jednotlivých 

kmeňoch bolo stanovené metódou štandardných kriviek a ako referenčný gén bol použitý 

CgACT1, resp. CgRDN5,8 pri sledovaní flukonazolom indukovanej expresie [10]. 

Signifikancia rozdielov v množstve mRNA medzi jednotlivými kmeňmi a kontrolnou vzorkou 

štandardného kmeňa bola vypočítaná Študentovým t-testom. 

 

Tab. 1. Sekvencie primerov použitých pri qPCR  
 

Primer Sekvencia (5´- 3´) 

CgACT1-For GTACCACCATGTTCCCAGGT 

CgACT1-Rev ACCACCGATCCAGACAGAGT 

CgCDR1-For TGGACCCTACTTCCGATGAG 

CgCDR1-Rev GCGACCAAATCCTTCCAGTA 

CgCTA1 For ACGAAAACATCGCCAAGGG 

CgCTA1 Rev ATCTTACCGACTCTACGCAATG 

CgPDR16-For CTGCTGAACAACAAGCGAAG 

CgPDR16-Rev TCGATTAAACCCGAGGATTC 

CgRDN5,8-For CTTGGTTCTCGCATCGATGA 

CgRDN5,8-Rev GGCGCAATGTGCGTTCA 

 

Výsledky a diskusia 

Pri in silico analýze promótorovej oblasti génu CgPDR16 boli identifikované elementy 

rozpoznávané hlavnými regulátormi stresových reakcií bunky C. glabrata na inhibítory 

a oxidačne pôsobiace látky – CgPdr1p a CgYap1p, v počte jedno väzobné miesto PDRE 

(pleiotropic drug resistance element) pre CgPdr1p a tri miesta YRE (yap responsive element) 

pre CgYap1p znázornené na Obr. 1. Toto zistenie naznačilo, že gén CgPDR16 by mohol byť 

pod transkripčnou kontrolou týchto dvoch regulátorov. Porovnanie expresie génu CgPDR16 u 

štandardného kmeňa bez a za prítomnosti azolového liečiva flukonazolu ukázalo, že pri 

pôsobení flukonazolu na bunky C. glabrata, sa mierne zvyšuje expresia génu CgPDR16 (1,7-

násobne). Výsledky potvrdili predpoklad, že produkt génu CgPDR16 sa podieľa na odpovedi 

buniek C. glabrata na flukonazol.  

Na základe výstupov promótorovej analýzy sa práca ďalej zamerala na zistenie 

rozdielov v expresii génu CgPDR16 u kmeňov C. glabrata s absenciou transkripčných 
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faktorov CgPdr1p alebo CgYap1p a  za prítomnosti hyperaktívnej alely génu CgPDR1 na 

plazmide. Sledovaná bola aj expresia génu CgPDR16 za rôznych stresových podmienok - 

pôsobenie cykloheximidu, ktorý aktivuje transkripčný faktor CgPdr1p a peroxidu vodíka 

indukujúceho expresiu génov pod kontrolou CgYap1p. V týchto experimentoch bol 

flukonazol nahradený vyššie spomínanými chemickými  látkami z dôvodu rozlíšenia aktivácie 

transkripčných regulátorov CgPdr1p a CgYap1p [11]. Nakoniec bola expresia génu CgPDR16 

porovnaná s expresiou vybraných génov, ktoré patria medzi najdôležitejšie cieľové gény v 

regulóne CgPdr1p (CgCDR1) a CgYap1p (CgCTA1) [6, 7]. 

 
Obr. 1. Schéma väzobných miest vybraných transkripčných faktorov v promótore génu CgPDR16  

 

Ako demonštruje Obr. 2, expresia génu CgPDR16 sa signifikantne zvýšila za 

prítomnosti hyperaktívnej alely génu CgPDR1 (1,8-násobne), čo naznačuje, že gén CgPDR16 

patrí do regulónu transkripčného faktora CgPdr1p. Uvedené závery sú v súlade so zisteniami 

nedávno publikovanej práce, v ktorej sa dokázala väzba CgPdr1p do promótorovej oblasti 

CgPDR16 v petite mutantoch C. glabrata [12]. V prítomnosti cykloheximidu dochádzalo k 

významnej indukcii CgPDR16 u štandardného kmeňa (6,4-násobne), ktorá však nedosahovala 

úroveň expresie génu kódujúceho hlavnú efluxnú pumpu CgCdr1p (260,9-násobne) (Obr. 3). 

Aktivácia  expresie CgPDR16 bola nezávislá od prítomnosti CgPdr1p, čo poukazuje na 

reguláciu expresie génu CgPDR16 ďalšími, zatiaľ nešpecifikovanými, transkripčnými 

faktormi.  

Pri vystavení buniek C. glabrata peroxidu vodíka (Obr. 2) došlo k pomerne slabému 

zvýšeniu expresie CgPDR16 (1,7-násobne) v porovnaní s génom pre katalázu CgCTA1 (6,9-

násobne) (Obr. 3 ). Tieto údaje sú v súlade s nevýraznou odpoveďou CgPDR16 na oxidačný 

stres vyvolaný benomylom [13]. Atenuácia spomenutej odpovede génu CgPDR16 pri absencii 

regulátora CgYap1p poukazuje na reguláciu expresie CgPDR16 týmto transkripčným 
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faktorom v rámci odpovede na H2O2. Pomerne nízka indukcia CgPDR16 pri oxidačnom strese 

hovorí o relatívne malej úlohe produktu tohto génu v odpovedi bunky na oxidačný stres, čo 

mohlo byť dôvodom, prečo pri metóde kvapkových testov nebol zaznamenaný rozdiel 

v citlivosti delečného mutanta Cgpdr16∆ a štandardného kmeňa na rôzne oxidačné látky [5].  

 
Obr. 2. Expresia génu CgPDR16 za rôznych stresových podmienok 

 

 
Obr. 3. Expresia kontrolných génov CgCDR1 a CgCTA1  za rôznych stresových podmienok  

 

Záver 

V promótore génu CgPDR16 sa nachádzajú pravdepodobne funkčné väzobné miesta 

pre transkripčné regulátory CgPdr1p a CgYap1p. Pri pôsobení vybraných inhibítorov 
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(flukonazolu, cykloheximidu, peroxidu vodíka) a v prítomnosti hyperaktívnej alely génu 

CgPDR1 dochádzalo v bunkách C. glabrata k zvýšeniu hladiny mRNA génu CgPDR16. 

Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že gén CgPDR16 patrí do regulónov transkripčných 

faktorov CgPdr1p a CgYap1p. Pri odpovedi buniek C. glabrata na cykloheximid sa na 

aktivácii expresie génu CgPDR16 zrejme podieľajú aj iné transkripčné regulátory. 

Produkt génu CgPDR16 sa zúčastňuje odpovede buniek C. glabrata na chemický a 

oxidačný stres, čím predstavuje potenciálne cieľové miesto využiteľné na oslabenie obranných 

reakcií kvasinky C. glabrata voči antifungálnym liečivám. 

 

Poďakovanie 

Poďakovanie patrí Ing. Martine Neboháčovej, PhD. za odborné konzultácie a možnosť 

využiť qPCR cykler na Katedre biochémie Prif UK. Práca vznikla s finančnou podporou 

grantov: VEGA 1/0867/12, VEGA 1/0077/14, APVV-0282-10 a UK 205/2014.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Colomba C., Trizzino M., Imburgia C., et al. (2014) Int. J. Infect. Dis. 29, p. 174 

[2] Farmakiotis D., Tarrand J. J., Kontoyiannis D. P. (2014) Emerg. Infect. Dis. 20(11), p. 

1833 

[3] Schwarzmüller T., Ma B. , Hiller E ., et al. (2014) PLoS Pathog. 10(6), e1004211 

[4] Kaur R., Castaño I., Cormack B. P. (2004) Antimicrob. Agents Chemother. 48(5), p. 

1600 

[5] Culakova H., Dzugasova V., Perzelova J., et al. (2013) Yeast. 30(10), p. 403 

[6] Roetzer A., Klopf E., Gratz N., et al. (2011) FEBS Lett. 585(2), p. 319 

[7] Tsai H. F., Krol A. A., Sarti K. E., et al. (2006) Antimicrob. Agents Chemother. 50(4), 

p.1384 

[8] Ausubel F. M. (1989) Current protocols in molecular biology. Greene Pub. Associates 

and Wiley-Interscience, New York, USA, sekcia 4 

[9] Saijo T., Miyazaki T., Izumikawa K., et al.  (2010) Mycopathologia. 169(2), p. 81 

[10] Li Q. Q., Skinner J., Bennett J. E. (2012) BMC Mol. Biol. 13, p. 22 

[11] Arana D. M., Nombela C., Pla J. (2010) J. Antimicrob. Chemother. 65(1), p.54 

[12] Paul S., Bair T. B., Moye-Rowley W. S. (2014) Antimicrob. Agents Chemother. 58(11), 

p. 6904 

[13] Lelandais G., Tanty V., Geneix C., et al. (2008) Genome Biol. 9(11), R164 

162



Sledovanie adaptívnej odpovede v bunkách Hordeum vulgare L. 
 

Loriana Demecsová, Eliška Gálová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; demecsova@gmail.com 

 
 
Abstract 

Observation  of the adaptive response in Hordeum vulgare L. cells 
The adaptive response in plants improves their survival in unfavourable environmental conditions. 

Experiments have indicated that the cells or organisms at low,  non-toxic doses of heavy metals can react by 
adaptive mechanisms that lead to reductions of adverse effects when subsequently exposed to the high, toxic 
doses of the same or other genotoxic agents. Studies on adaptive responses in plants induced with heavy metals 
or other genotoxic agents are of interest, because tolerant plants can be employed in agriculture as well as in 
phytoremediations. In this work we have studied the adaptive responses using Hordeum vulgare L. as a model 
organism.  
 
Keywords: adaptive response; heavy metals; Hordeum vulgare L.; Comet assay 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Ťažké kovy, napr. kadmium a meď, sa do pôdy dostávajú usadzovaním prachu počas 

priemyselných procesov, z výfukových plynov, z kontaminovaných alebo odpadových vôd a 

hnojív [1]. Podľa pôvodu je možné rozlíšiť dva hlavné zdroje ťažkých kovov v životnom 

prostredí a to zdroje prírodné alebo geochemické a zdroje antropogénne. V prírode sa tieto 

kovy bežne nachádzajú ako stopové prvky primárnych minerálov v horninách ako sú napr. íl 

alebo bridlica. K antropogénnym zdrojom okrem tých spomínaných vyššie patrí aj baníctvo, 

elektronika, farbivá a energetika [2]. 

Ióny ťažkých kovov sa ľahko prijímajú koreňmi, pretože selektivita transportných 

proteínov je pravdepodobne nedostatočná na to, aby dokázali rozlíšiť tieto kovy od tých 

prvkov, ktoré sú pre život rastlín esenciálne. Potom ako sú kovy absorbované koreňom 

vykazujú inhibičné účinky na viaceré vitálne procesy rastlinných buniek, pretože dokážu 

inhibovať enzýmy s kovovými kofaktormi. Ťažké kovy sa naviažu na aktívne miesto 

enzýmov a tým blokujú iné kovy (napr. železo a mangán), čím daný enzým následne stráca 

svoju fyziologickú funkčnosť [3]. Objasnenie rôznych mechanizmov adaptácii rastlín na stres 

môže viesť k zvýšenému poľnohospodárskemu výnosu a k vylepšeniu techník fytoremediácií. 

Naším cieľom bolo sledovať mechanizmus adaptívnej odpovede u Hordeum vulgare L., pri  

strese vyvolanom ťažkými kovmi. 

Stresom sprostredkované signálne transdukčné cesty sú rozhodujúce pre  indukciu adaptívnej 

odpovedi v rastlinách. Spustenie takejto odpovedi zlepšuje ich prežitie v nepriaznivých 

podmienkach prostredia. Rastliny sú schopné navodiť vo svojich bunkách stresovo špecifické 
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adaptívne odpovede, ktoré sú sprostredkované viacerými mechanizmy na zvládnutie rôznych 

stresorov [4]. 

Bunky alebo organizmy predovplyvnené nízkou ne alebo sub-toxickou dávkou kovu si 

vytvoria prirodzené adaptívne mechanizmy, ktoré im umožňujú znížiť škodlivé účinky ak sú 

následne vystavené toxickej dávke rovnakých alebo rôznych genotoxických činidiel [5]. 

Štúdie o inducibilite adaptívnej odpovede v rastlinách voči kovom alebo 

genotoxickému stresu vzbudzujú záujem, pretože by mohli rozšíriť naše poznatky 

o evolučných procesoch, ktoré viedli k tolerancii kovov v rastlinách. Tolerantné rastliny 

priťahujú pozornosť hlavne kvôli možnostiam, ktoré sa môžu využiť v poľnohospodárstve, 

rovnako ako vo fytoremediáciách. Štúdie naznačujú, že stres spôsobený ťažkými kovmi môže 

vyvolať adaptívne zmeny prostredníctvom prechodnej expresie niektorých génov, ktoré sú 

zvyčajne označované ako „ stresové gény “ [5]. 

Adaptívnu odpoveď u Hordeum vulgare L. sme sledovali na základe rôznych dizajnov 

metódou Comet assay. 

 
Materiál a metódy 

Pri pozorovaní adaptívnej odpovede  po aplikácii ťažkých kovov (kadmium a meď) 

bol použitý ako modelový organizmus jačmeň jarný, Hordeum vulgare L., odroda Avola. 

Pri sledovaní genotoxického účinku solí ťažkých kovov sme použili listy, ktoré boli 

vystavené 0,1; 0,5; 1,25 a 2 mM CdCl2 . 2,5 H2O počas 2 hodín a listy, ktoré boli vystavené 

0,1; 0,5; 1,25 a 2 mM CuSO4 . 5 H2O, počas 2 hodín. Prvá negatívna kontrola bola 

ovplyvnená po rovnakú dobu vodou z vodovodu ako druhú negatívnu kontrolu sme použili 

listy bez ovplyvnenie. Pri pozitívnej kontrole sme použili listy, ktoré boli vystavené 400 µM 

H2O2 po dobu 5 minút. Roztoky solí sme ďalej použili pri pozorovaní adaptívnej odpovede. 

Pri sledovaní adaptívnej odpovede sme si zvolili dva postupy: 

1. postup: Listy boli vystavené 2 hodinovému predovplyvneniu 0.05 mM CuSO4 . 5 H2O, po 

čom nasledoval čas na regeneráciu (3 hodiny). Následne boli vzorky listov ovplyvnené 0,1; 

0,5; 1,25 a 2 mM CuSO4 . 5 H2O a urobili sme Commet assay. 

2. postup: Listy boli vystavené 2 hodinovému predovplyvneniu 0.05 mM CdCl2 . 2,5 H2O, po 

čom nasledoval čas na regeneráciu (3 hodiny). Následne boli vzorky listov ovplyvnené 0,1; 

0,5; 1,25 a 2 mM CdCl2 . 2,5 H2O a urobili sme Commet assay. 

Metóda Comet assay 

Comet assay je technika mikrogélovej elektroforézy, pri ktorej sa bunky so zvýšeným 

poškodením DNA vyznačujú zvýšenou migráciu chromozómovej DNA z jadier smerom k 
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anóde. Takúto DNA môžeme pozorovať pod fluorescenčným mikroskopom v tvare kométy 

[6]. Mikroskopické sklíčka, ktoré sme použili pri pozorovaním sme pred izoláciou jadier 

potiahli 1% NMP agarózou. Jadrá buniek listov sme narezali pomocou žiletky do 1 x TBE a 

zmiešali s 1% LMP agarózou. Takto pripravenú suspenziu sme naniesli pipetou na potiahnuté 

sklíčka a prikryli sme ich krycími sklíčkami. Sklíčka sme následne vložili do chladničky, aby 

stuhla agaróza. Potom sme odstránili krycie sklíčka a vzorky sme ponorili do denaturačného 

roztoku, 300 mM NaOH a 5 mM EDTA na 10 minút. Následne sme sklíčka premyli 3-krát v 

chladnom 1 x TBE počas 5 minút. Ďalej sme sklíčka ponorili do 1 x TBE a spustili 

elektroforézu pri 25 V a 15-17 mA počas 6 minút pri izbovej teplote. Po elektroforéze sme 

jadrá farbili etídiumbromidom počas 5 minút. Následne sme prebytok farbičky odstránili 

opakovaným premytím sklíčok v destilovanie vode [7]. Vzniknuté poškodenie sme sledovali 

fluorescenčným mikroskopom OLYMPUS BX 51 pri 200-násobnom zväčšení so zeleným 

excitačným filtrom UMWIG3, s použitím Color View Imaging System Olympus U-CMAD3. 

Stupeň poškodenia DNA sme hodnotili programom Comet visual. Naše výsledky sme 

porovnávali s negatívnou kontrolou štatisticky, t-testom [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na sledovanie adaptívnej odpovedi u H. vulgare L. (Avola) sme zvolili postup s 

predovplyvnením roztokom CuSO4.5H2O a následne sme pozorovali, či sa zníži genotoxický 

účinok pri vyšších dávkach aplikácie rovnakého roztoku. Ešte pred aplikáciou vyšších dávok 

sme listy 3 hodiny regenerovali v natívnych podmienkach. 

Pri tomto postupe sme zaznamenali zníženie genotoxického účinku 

u predovplyvnených vzorkách. Zníženie poškodenia bolo najzreteľnejšie pri koncentrácii 

meďnatej soli 0,5 mM, čo predstavovalo 21% zníženie poškodenia u predovplyvnenej vzorke 

v porovnaní s nepredovplyvnenou (obr. 1). 

Pri postupe s predovplyvnením roztokom CdCl2 . 2,5 H2O, sme sledovali zníženie 

genotoxického účinku pri vyšších dávkach aplikácie rovnakého roztoku. Zníženie poškodenia 

bolo najzreteľnejšie pri koncentrácii soli kadmia 0,5 mM, čo predstavovalo 15,53 % zníženie 

poškodenia u predovplyvnenej vzorky v porovnaní s nepredovplyvnenou (obr. 2). 
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Obr. 1 Grafické znázornenie adaptívnej odpovede v jadrách H. vulgare L. (Avola), metódou Comet assay. 

Nk- negatívna kontrola bez ovplyvnenia,  Nk (H2O) – negatívna kontrola ovplyvnená H2O počas 2 hodín, 
koncentrácie CuSO4 . 5 H2O  (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 mM) v zelených stĺpcoch, koncentrácie po regenerácii (3 

hodiny) CuSO4 . 5 H2O  (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 mM) v žltých stĺpcoch označené ov. Pk–pozitívna kontrola 
ovplyvnená 400 µM H2O2 počas 5 minút. 

 
 

 
Obr. 2 Grafické znázornenie adaptívnej odpovede v jadrách H. vulgare L. (Avola), metódou Comet assay. 

Nk- negatívna kontrola bez ovplyvnenia,  Nk (H2O) – negatívna kontrola ovplyvnená H2O počas 2 hodín, 
koncentrácie CdCl2 . 2,5 H2O   (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 mM) v zelených stĺpcoch, koncentrácie po regenerácii (3 

hodiny) CdCl2 . 2,5 H2O (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 mM) v žltých stĺpcoch označené ov. Pk–pozitívna kontrola 
ovplyvnená 400 µM H2O2 počas 5 minút. 

 
 

Pozorovali sme zníženie genotoxického účinku v jadrách jačmeňa odrody Avola len 

v niektorých koncentráciách. Vyskúšali sme rôzne postupy pri predovplyvnení listov jačmeňa 

roztokmi ťažkých kovov. Zaujímalo nás ako sa poškodenie vplyvom stresu mení v závislosti 

* 

* 

* 
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od použitého ťažkého kovu. Adaptívnu odpoveď pri predovplyvnení ťažkým kovom sa 

podarilo preukázať v klíčencoch Pisum sativum L., kde po predovplyvnení CuSO4 . 5 H2O 

vykazovali signifikantné zníženie poškodenia DNA, keď regeneračná doba trvala 6 hodín pri 

postupe ako bol použitý v našej práci [6]. 

Vplyv adaptívnej odpovede u H. vulgare L. sa potvrdil pri sledovaní genotoxického 

účinku EMS (etyl metánsulfonát) po predovplyvnení s AlCl3, kde autori zaznamenali pokles 

poškodenia o 45–55% pri koncentráciach EMS 10-6 M a 10-5 M po predovplyvnení. Tento 

protektívny účinok stúpal so zvyšovaním koncentrácie AlCl3, ktorá bola použitá na 

ovplyvnenie semien H. vulgare L. [5] 

 
Záver 

V našej práci sme pozorovali  zníženie genotoxického efektu ťažkých kovov, medi 

a kadmia, v nukleotidoch buniek Hordeum vulgare L., ktoré boli predovplyvnené nižšími 

koncentráciami daných kovov. Zaznamenali sme moduláciu adaptívnej odpovedi nižšími 

dávkami sledovaných ťažkých kovov u Hordeum vulgare L. Avšak skúmanie tohto fenoménu 

si vyžaduje aplikácie ďalších dizajnov. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola finančne podporená grantom VEGA 1/0053/14. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Procházka S., Macháčková I., Krekule J., et al. (2003). Fyziologie rostlin. Academie,  

Praha, p. 421  

[2] DalCorso G., Farinati S., Furini A. (2010). Plant Signal Behav. 5, p. 663  

[3] Kosová K., Vítámvás P., Prášil I.T., et al (2001). J Proteomics. 74, p. 1301  

[4] Kochian L.V., Hoekenga O.A., Pineros M.A. (2004). Plant Biol. 55, p.459 

[5] Patra, J., Baisakhi, B., Mohapatro M.K., et al (2000). Mutat Res. 465, p.1 

[6] Saksonová S. (2014). Kombinované pôsobenie nízkoteplotnej plazmy a ťažkých kovov 

u Pisum sativum L. v adaptívnej odpovedi. (Diplomová práca) Univerzita Komenského 

v Bratislave  

[7] Jovtchev G., Menke M., Schubert I. (2001). Mutat res. 493, p. 95 

[8] Demecsová L. (2014) Odpovede rastlín na stresové podmienky. (Bakalárska práca) 

Univerzita Komenského v Bratislave 

167



Testovanie účinku fotoaktívnej látky metylénovej modrej  
na formovanie biofilmu Candida albicans 

 
Lucia Černáková1,2, Stanislava Dižová1, Helena Bujdáková1 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie 

a virológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; 
dizova@fns.uniba.sk 

2Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6,  
814 99 Bratislava 1, Slovenská republika 

 
 

Abstract 
Evaluation of effectiveness of photoactive dye methylene blue on Candida albicans biofilm formation. 
Ability of yeasts of the genus Candida to form biofilm is well-known phenomenon associated with 

difficulties in therapy. One of the most promising approaches useful for an eradication of the strains 
tolerant/resistant to antifungal drugs seems to be the photodynamic inactivation (PDI). It is based on illumination 
of photosensitive compounds that damage microorganisms though the production of reactive oxygen species. 
PDI needs the presence of photoactive dye (methylene blue-MM), visible light of appropriate wavelength and 
molecular oxygen. This work shows an effective use of irradiated MM for an eradication of biofilm formed by 
fluconazole tolerant strain Candida albicans CY1123 compared to the standard strain C. albicans SC5314. 
Evaluation was performed by the determination of colony forming units. The concentration of 1 mM MM 
irradiated with laser (57 J/cm2) showed decrease of biofilm cell survival up to 30 % and 16 % for SC5314 and 
CY1123, compared to the sample without irradiation. Light and confocal laser scanning microscopy confirmed 
an effectiveness of PDI on biofilms. 
 

Keywords: Candia albicans; biofilm; tolerance; methylene blue. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 C. albicans patrí medzi ľudské komenzálne mikroorganizmy, ktoré kolonizujú nielen 

gastrointestinálny trakt [1], ale vyskytujú sa aj ako súčasť vaginálnej mikroflóry. C. albicans 

je v súčasnej dobe evidovaná ako najčastejší fungálny pôvodca infekcií asociovaných 

s produkciou biofilmu. Tieto infekcie ohrozujú najmä pacientov s oslabeným imunitným 

systémom, s chronickými ochoreniami ako sú cukrovka, rakovina, AIDS, či pacientov po 

transplantácii orgánov, s parentálnou výživou alebo implantovanými telieskami [2]. Biofilm, 

ako významný faktor virulencie mikroorganizmov predstavuje komunitu mikroorganizmov 

formujúcu sa na povrchoch abiotického či biotického pôvodu, obalenú extracelulárnym 

matrixom [2]. Bunky tvoriace biofilm bývajú častokrát odolnejšie voči antifungálnej terapii 

ako ich planktonická forma [1,3]. Veľkým problémom sú tolerantné kmene, ktoré sú schopné 

prežívať v prítomnosti vysokých koncentrácií antifungálnych látok (napríklad flukonazolu – 

FLC). Charakteristické pre tieto kmene je, že neexprimujú klasické mechanizmy rezistencie 

[4]. Fotodynamická inaktivácia (PDI) je relatívne nový prístup využiteľný v eradikácii 

planktonicky rastúcich mikroorganizmov ale aj nimi formovaných biofilmov [1,3]. PDI je 
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metóda, ktorá využíva fotosenzibilizátory, napríklad metylénovú modrú (MM), na inhibíciu 

mikroorganizmov, či terapiu nádorov [5,6]. Aplikujú sa v nízkych netoxických 

koncentráciách, ktoré sú aktivované excitáciou svetla príslušnej vlnovej dĺžky [7], pričom je 

produkovaný singletový kyslík a ďalšie reaktívne kyslíkové radikály, ktoré sú zodpovedné za 

cytotoxický účinok na prokaryotické aj eukaryotické bunky [8,9]. Cieľom tejto práce bolo 

pozorovanie inhibičného účinku MM po aktivácii laserom na 24-h (pre-maturované) biofilmy 

formované klinickým izolátom kvasinky C. albicans tolerantným voči FLC v porovnaní so 

štandardným kmeňom C. albicans SC5314. 

 

Materiál a metódy 
Formovanie biofilmu kmeňmi C. albicans a testovanie PDI 

 V tejto práci boli testované dva kmene: štandardný kmeň C. albicans SC5314 [10] 

a klinický izolát C. albicans CY1123 tolerantný voči FLC (Collection of the Research Center 

for Pathogenic Fungi and Microbial Toxicoses, Chiba University). Kmene boli uchovávané 

v kryoprotektívnom médiu, pri tolerantnom kmeni s obsahom 64 µg/ml FLC. Biofilmy boli 

formované vo vysokoadherenčnej 96-jamkovej polystyrénovej mikrotitračnej platničke 

(Sarstedt, Nemecko) podľa modifikovaného postupu Li et al. (2003) [11]. Kmene boli 

očkované z 24 h YPD platne (37 °C) pre SC5314 a 48 h YPD platne s 64 µg/ml FLC do 

tekutého YPD média (1 % kvasničný autolyzát, 2 % mykologický peptón, 2 % glukóza 

Biolife, Taliansko), pri tolerantnom kmeni taktiež obsahujúcom FLC a inkubované 16 h pri 37 

°C za stáleho trepania - 150 RPM. Vyrastené kultúry boli centrifugované (5 min, 3000 g, 15 

°C) a následne dvakrát premyté 1xPBS. Koncentrácia buniek bola upravená na 1.106 

buniek/ml v RPMI 1640 médiu s 165 mM MOPS (4-morpholinopropane sulphonic acid) 

pri pH 7,0 bez fenolovej červene (Biowest, Francúzsko). Suspenzia buniek bola pipetovaná po 

100 µl do dvoch paralelných jamiek vysokoadherenčnej mikrotitračnej platničky (Sarstedt, 

Nemecko) pre každú podmienku. Po 1,5 h kultivácie pri 37 °C boli jamky dvakrát premyté 

1xPBS a opätovne doplnené 100 µl sterilného média RPMI 1640 a inkubované počas 24 h pri 

37 °C. Po uplynutí doby sa z jamiek odsalo živné médium. Následne sa do jamiek, okrem 

pozitívnej kontroly (čistý biofilm bez prídavných látok, iba 1xPBS) pridalo po 100 µl 1 mM 

MM (LobaFeinchemie, Rakúsko) v 1xPBS. Po 1-h statickej inkubácii pri 37 °C sa z jamiek 

odsala MM, pričom sa 2 jamky následne osvietili laserom (190 mW, λmax = 660 nm) počas 

doby 2 min, ďalšie jamky 5 min pri obidvoch kmeňoch. Pre kontrolu účinku 1 mM MM v tme 

(60 min) boli paralelne pripravené jamky s biofilmom bez ožarovania laserom. PDI bola 

vyhodnotená stanovením počtu kolóniotvorných jednotiek (KTJ/ml) nasledovne: do každej 
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jamky (kontrola, inkubácia v tme, jamka ožarovaná 2 min, 5 min) bol pridaný roztok 1xPBS, 

biofilmy boli zoškrabané a suspenzie kvasiniek boli nariedené sériou desiatkových riedení 

v 1xPBS a očkované na YPD platne, kultivované 24 h pri 37 °C. Výsledky boli prepočítané 

ako percentuálny podiel živých buniek oproti kontrolným vzorkám pre porovnanie účinnosti 

rôznych časov iradiácie biofilmov laserom. Celý experiment bol 4-krát zopakovaný pre každý 

kmeň a štatistické vyhodnotenie bolo uskutočnené metódou ANOVA. Rozdiely boli 

považované za signifikantné ak P < 0.05(*), štatisticky veľmi signifikantné ak  P ˂ 0.01 (**) 

a vysoko signifikantné ak P ˂ 0.001 (***). 

Svetelná a konfokálna laserová skenovacia mikroskopia (CLSM) 

Pre potvrdenie výsledkov účinku MM vo PDI na bunky biofilmov bola zvolená 

svetelná mikroskopia (Zeiss Microscope AxioLab. A1, Nemecko) a CLSM. Vzorky boli 

pripravené rovnakým spôsobom, aký bol popísaný pre 96-jamkovú polystyrénovú platničku, 

rozdiel bol iba v tom, že boli použité špeciálne 8-jamkové komôrky na mikroskopiu (Ibidi, 

Nemecko). Na CLSM (Zeiss LSM 510 Meta, Nemecko) boli použité fluorescenčné farbivá, 

calcofluor white (Fluka, Nemecko), ktorý sa viaže na chitín v bunkových stenách a propídium 

jodid (Sigma Aldrich, Nemecko), ktorý sa interkaluje do DNA v jadrách mŕtvych buniek. 

 

Výsledky a diskusia 

 Azolové deriváty vrátane FLC, ktoré majú fungistatický účinok na kvasinkové bunky 

patria medzi bežne používané liečivá v terapii, pričom však táto látka nie je dostatočne účinná 

na biofilmy. Taktiež výskyt kmeňov tolerantných voči rôznym antimikrobiálnym látkam 

spôsobuje značné komplikácie. Preto je nevyhnutné hľadanie aj ďalších prístupov okrem 

klasickej terapie v eradikácii takýchto mikroorganizmov. Na Obr. 1.A a 1.B sú zhrnuté 

výsledky, ktoré ukázali, že 1 mM MM mala minimálny inhibičný účinok na bunky biofilmu 

v tme (pri SC5314 prežilo 98,92 % a pri CY1123 97,37 % ), ale po 2 min ožiarení laserom 

(57 J/cm2), bol rozdiel v prežívaní buniek v porovnaní s kontrolou pri oboch kmeňoch vysoko 

signifikantný (P˂0,001).  
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Obr. 1. Účinnosť PDI (1 mM MM) na formovanie biofilmu štandardným kmeňom SC5314 (A) a kmeňom 
CY1123 (B) tolerantným voči FLC v závislosti od doby svietenia laserom. Prvý stĺpec predstavuje kontrolu 

kultivovanú bez prítomnosti MM a druhý sĺpec kontrolu ovplyvnenú MM, ale kultivovanú v tme. 

 

Kombinácia 1 mM MM a lasera po 5 min ožarovania (142,5 J/cm2) mala taktiež 

vysoko signifikantný vplyv (P˂0,001) na prežívanie buniek biofilmov formovaných 

obidvoma kmeňmi; pri SC5314 prežilo 22,05 % a pri CY1123 5,89 % oproti kontrole bez 

ožarovania. Zároveň bolo potvrdené, že prežívanie buniek biofilmu formované kmeňom 

CY1123 tolerantným voči FLC bolo ešte nižšie ako pri štandardnom kmeni SC5314. 

Dosiahnuté výsledky sú v súlade aj s výsledkami iných autorov, ktorí sa zaoberajú 

problematikou PDI a kvasinkových biofilmov. Teichert et al. (2002) [12] použili pre PDI na 

modeli simulovanej orálnej kandidózy 1,2 – 1,34 mM MM a pozorovali úplnú eradikáciu C. 

albicans z ústnej dutiny myší. Citlivosťou biofilmov C. albicans in vitro na PDI sa zaoberali 

aj Pereira et al. (2011) [13], použili taktiež MM ako fotosenzitizér (0,314 mM) a laser (λ=660 

nm) a pozorovanli inhibíciu pri ožarovaní 98 s. Dôležitým faktorom, ktorý je nevyhnutné 

zohľadňovať okrem parametrov zdroja ožarovania a koncentrácie MM pri porovnávaní 

výsledkov s inými publikáciami je hlavne fakt, akým spôsobom bol celý pokus uskutočnený – 

čas ožarovania od začiatku formovania biofilmu, doba predinkubácie v tme s MM, metódy 

vyhodnocovania ako aj schopnosť formovania biofilmu testovaného kmeňa. Svetelná 

a konfokálna mikroskopia potvrdili dosiahnuté výsledky získané metódou stanovenia počtu 

KTJ, pretože bol jednoznačne pozorovateľný podiel mŕtvych buniek v porovnaní 

s kontrolnými vzorkami (Obr. 2). 
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Obr. 2. CLSM vyjadruje ú činnosť PDI na pre-maturované biofilmy SC5314 a CY1123, biofilmy boli 
farbené fluorescenčnými farbivami calcofluor white a propídium jodid ; A – D vzorky SC5314: A – 24-h 

biofilm neovplyvnený PDI, B – biofilm inkubovaný 1 h v tme s 1 mM MM bez ožarovania, C – 2 min pôsobenie 
lasera na pre-maturovaný biofilm a D – 5 min pôsobenia laseru. E – H vzorky CY1123: E pre-prematurovaný 

biofilm tvorený prevažne kvasinkovými bunkami, F – biofilm po 1 h inkubácii s 1 mM MM, G – 2 min inhibícia 
laserom a H – 5 min pôsobenie lasera. 

 

 Mikroskopia poukázala na rozdielnu štruktúru pre-maturovaných biofilmov C. 

albicans, pretože biofilm SC5314 tvorili prevažne hýfy a pseudohýfy, ale biofilm CY1123 bol 

tvorený kvasinkovými bunkami a podiel hýf bol minimálny. Výraznejší inhibičný efekt PDI 

na kmeň CY1123 môže preto súvisieť aj so štruktúrou a citlivosťou biofilmu tohto kmeňa. 

 

Záver 

 Výsledky preukázali signifikantný vplyv MM ožarovanej laserom na inhibíciu pre-

maturovaného biofilmu pri obidvoch kmeňoch kvasinky C. albicans. Dokonca, izolát 

CY1123, ktorý je tolerantný voči FLC bol citlivejší ako štandardný kmeň. Tieto výsledky 

naznačujú možné využitie PDI nielen v eradikácii biofilmov, ale aj klinických izolátov 

kvasiniek tolerantných voči používaným antimykotikám. Vzhľadom na to, že experimenty 

boli urobené na jednom klinickom izoláte, je nevyhnuté urobiť experimenty s viacerými 

tolerantnými izolátmi pre potvrdenie predpokladu veľkého potenciálu PDI s MM. 

 

Poďakovanie 

 Práca vznikla s podporou projektu APVV-0291-11 financovaného Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

172



Zoznam použitej literatúry 
[1]  Herwald S. E., Kumamoto C.A. (2014) Curr Fungal Infect Rep. 8, p. 179 

[2]  Ramage G., Robertson S. N., Williams C. (2014) Int J Antimicrob Agents. 43, p.114 

[3]  Liu S., Hou Y., Chen X. et al. (2014) Int J Antimicrob Agents. 43, p. 395 

[4]  Ramage G., Rajendran R., Sherry L., et al. (2012) Int J Microbiol. 2012:528521 

[5]  Choi S. S., Lee H. K., Chae H. S. (2010) J Photochem Photobiol B. 101, p. 206 

[6]  Barbosa A. F., Sangiorgi B. B., Galdino S. L., et al. (2012) Lasers Surg Med. 44, p. 850  

[7]  Pupo Y. M., Gomes G. M., Santos E.B., et al. (2011) Acta Odontol Latinoam. 24, 188 

[8]  Nakonieczna J., Michta E., Rybicka M., et al. (2010) BMC Microbiol. 10, p. 1-14 

[9] Sperandio F. F., Huang Y. Y., Hamblin M. R. (2013) Recent Pat Antiinfect Drug 

Discov.  8, p.108 

[10]  Gillum A. M., Tsay E. Y., Kirsch D. R. (1984) Molecular and General Genetics. 198, p. 

179  

[11]  Li X., Yan Z., Xu J. (2003) Microbiology. 149, p.353  

[12]  Teichert M. C., Jones J. W., Usacheva M. N., et al. (2002) Oral. Surg. Oral. Med. Oral. 

Pathol. Oral. Radiol. 93, p. 155 

[13]  Pereira C. A., Romeiro R. L., Costa A. C.,  et al.(2011) Lasers Med Sci. 26, p. 341 

 

173



Genetická štruktúra populácii Microtus oeconomus Pallas, 1776  
na vybraných lokalitách Slovenska 

 
Lenka Dovičicová, Veronika Hulejová Sládkovičová, Dávid Žiak 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská 

dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; lenka.dove@gmail.com 
 
 

Abstract 

Genetic structure of populations of Microtus oeconomus at selected locations in Slovakia 
This paper provides the first results from the study of population genetics of Microtus oeconomus 

mehelyi, Ěhik 1928 from two selected regions divided into four locations in Slovakia. In this study, we applied 
14 microsatellite loci and Bayesian analysis to investigate genetic diversity and population structure in M. o. 
mehelyi. Our result show significantly higher genetic differentiation between two regions (Veľké Kosihy and 
Čiližská Radvaň) than between localities in these two regions. So nor the macadam road even the high way were 
not a barriers, these populations were the most probably isolated by distance (12,8 km of agricultural land).  
 

Keywords: Microtus oeconomus mehelyi; genetic structure; microsatellites; Slovakia  
 

Úvod a formulácia cieľa 
Modifikácie krajiny, ktoré zahŕňajú stratu habitatov či ich fragmentáciu môžu spôsobiť 

drastické zmeny v krajine, ktoré dnes ohrozujú biodiverzitu na celom svete [1].   

Fragmentácia a izolácia medzi populáciami zapríčinuje rozdiely v štruktúre populácií. Malé 

a izolované populácie sú v dôsledku genetického driftu viac náchylné k strate genetickej 

diferenciácie ako veľké nefragmentované populácie. Negatívne účinky fragmentácie 

populácie, ktoré môžu byť kritické, závisia od stupňa izolácie medzi jednotlivými 

suppopuláciami (Frankham, 2006) [2]. 

Hraboš severský (Microtus oeconomus Pallas, 1776) je holarkticky rozšírený druh, 

ktorý ako taký nie je ohrozený. Viacero jeho popdruhov žije v malých izolovaných 

populáciach. Takýmto poddruhom je aj hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus 

mehelyi Éhik, 1928), ktorého areál rozšírenia je obmedzený na územie v Rakúsku (oblasť 

Neziderského jazera a Seewinkel), v Maďarsku (okolie jazera Balaton, oblasti Szigetköz a 

Fertő–Hanság) a na Slovensku (oblasť Žitného ostrova) [3]. V celom svojom areáli rozšírenia 

sú populácie M. o. mehelyi fragmentované, čo zvyšuje riziko ich vyhynutia a preto je poddruh 

prísne chránený.  

Cieľom práce bolo na základe mikrosatelitových markrov zistiť a  porovnať genetickú 

štruktúru priestorovo blízkych populácií M. o. mehelyi na vytipovaných lokalitách a podľa 

toho navrhnúť hypotézy o príčinách zisteného stavu. Do akej mieri je reprezentovaná 
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konektivita medzi populáciami, či sú populácie navzájom izolované a čo predstavuje dané 

bariéry.  

 

Materiál a metódy  

Odbery vzoriek DNA boli realizované v rokoch 2011-2012 v dvoch vybraných 

regiónoch na Slovensku Veľké Kosihy a Čiližská Radvaň pričom každý z regiónov pozostával 

z dvoch oddelených lokalít označených A a B. Lokality vo Veľkých Kosihách delí od seba 

úzka poľná  cesta a lokality v  Čiližskej Radvani sú od seba oddelené zhruba 15 m širokou 

cestou I. triedy. Na každej zo štyroch študovaných lokalít bolo odobraté tkanivo z 20 

jedincov. Vzorky boli uložené v 96 % etanole. Následne bola vyizolovaná DNA využitím 

komerčne dodávanej sady  izolačného kitu DNA QIA amp DNA MiniKit (250), pričom sa 

postupovalo podľa priloženého protokolu. Vyizolovaná DNA bola uchovávaná v mraziacom 

boxe pri -20 °C. 

Celkovo bolo testovaných 14 mikrosatelitových lokusov a marker SRY na 

determináciu pohlavia. Tieto lokusy boli amplifikované  pomocou PCR reakcie v troch 

multiplexových setoch využitým QIA GEN Multiplex PCR kit (1000). Forward primery boli 

značené fluorescenčnými farbičkami FAM, VIC, NED a PET.  

PCR proces bol zahájený počiatočnou fázou denaturácie 15 min. pri 95 °C, 

nasledovalo 30 cyklov (denaturácia 30 s. 94 °C, annealing 90 s. 60 °C, extenzia 60 s. 72 °C). 

Na záver PCR procesu nasledovala 30 minútová finálna fáza extenzie pri 60 °C s následným 

chladením pri 6 °C. Všetky PCR reakcie boli vykonané v termocyklery Mastercycler nexus 

Eppendorf. 

Pre analýzu PCR produktov bola využitá jednoduchá fragmentačná analýza založená 

na princípe kapilárnej elektroforézy fluorescenčne značených DNA fragmentov na ABI 3130 

Genetic Analyser (Applied Biosystems) s veľkostným štandardom LIZ500 Size Standard 

(Applied Biosystems). Výsledné vzorky boli analyzované počítačovým programom 

GeneMarker (SoftGenetics).  

Analýza dát 

Na analýzu genotypizačných chýb (vypadnutie alely, falošné alely), alelovej 

početnosti, frekvencie alel,) boli využité programy GenAlEx 6.1 [4]. Zakladné charakteristiky 

genetickej variability počet alel na lokus (NA), alelová diverzita (AR) a koeficient inbrídingu 

(FIS) boli vypočítané pomocou programu Fstat [5]. Pozorovaná heterozygotnosť (Ho), 

očakávaná heterozygotnosť (He) a odchýlka od Hardy-Weinbergovej rovnováhy pre 

jednotlivé lokusy boli vypočítané pomocou programu GenAlex [4]. Fixačný index (FST), ktorý 
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je meradlom genetickej rozdielnosti medzi populáciami a párové hodnoty medzi jednotlivými 

dvojicami populácií boli vypočítané pomocou programu Fstat. Populačno-genetickú štruktúru 

sme analyzovali pomocou programu STRUCTURE 2.3.1 [6], ktorý je založený na 

Bayesiánskej zhlukovacej analýze. Program testuje pravdepodobnosť s akou každý jedinec 

patrí do príslušného klastru (K). Testovaný počet klastrov (K) bol od 1 do 5 s počtom 

opakovaní pre každé K 5. Nastavenie počtu opakovaní MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 

bolo 500 000 krokov (burn-in 100 000), model Admixture, Allele Frequencies Correlated. 

 

Výsledky a diskusia  

Z celkového počtu 80 vzoriek boli kvôli nedostatočnému počtu genotypov vyradené 

štyri vzorky a do ďalších analýz bolo zaradených 76 vzoriek. Analýza genotypov odhalila 

relatívne vysokú genetickú diverzitu. Počet alel identifikovaných na lokus sa pohyboval 

v rozmedzí od 3 (MAR080) po 17 (AV15, MAR049). Alelová diverzita (AR) v populáciách 

kolísala od 4,544 po 14,927, hodnoty pozorovanej heterozygotnosti (HO) boli v rozpätí 0,421-

0,919 a očakávanej heterozygotnosti (HE) 0,489-0,907. U 9 zo 14 lokusov (MM5, MM7, 

MOE3, MOE6, MA76, MA54, MAR063, MAR080, MAR049) bola preukázaná odchýlka od 

Hardy-Weinbergovej rovnováhy (HWE). Priemerné hodnoty pozorovanej heterozygotnosti 

pre obe populácie boli nižšie oproti očakávanej heterozygotnosti. Hladiny genetickej 

variability v oboch populáciách pre všetky lokusy sú uvedené v tabuľkách 1 a 2. Hodnoty 

koeficientu inbrídingu (FIS) na lokus sa pohybovali v rozmedzí od -0,095 po 0,446 v rámci 

populácií. 

Počet alel na lokus (NA) respektíve alelová diverzita  ako aj očakávaná 

heterozygotnosť (HE) boli v oboch populáciách relatívne vysoké a teda môžeme tvrdiť, že 

genetická variabilita je v oboch populáciách vysoká a ide o relatívne stabilné populácie.  

V rámci fragmentovaných subpopulácií (ako tomu je aj u hraboša severského panónskeho na 

Slovensku) môžu takéto stabilné populácie slúžiť ako zdrojové populácie, ktoré môžu byť 

potenciálnym zdrojom jedincov pre menšie „poklesové/prepadové“ populácie [7] a teda by 

mali byť chránené.  
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Tab. 1. Charakteristika genetickej variability v populácií hraboša severského panonského vo Veľkých 
Kosihách (n = 38).  

NA – počet alel na lokus, AR – alelová diverzita, HE – očakávaná heterozygotnosť, HO – pozorovaná 
heterozygotnosť, FIS – koeficient inbrídingu, * lokus mimo HWE, P < 0,05 

 
Lokus  NA AR HE HO FIS 

MM3 7 6,837 0,764 0,605 0,220 
MM5 *  10 8,936 0,799 0,711 0,124 
MOE3*  16 14,381 0,907 0,919 0,001 
MAR063*  9 8,454 0,807 0,618 0,249 
MM7 *  10 9,128 0,790 0,447 0,444 
MOE6*  8 7,602 0,815 0,861 -0,043 
AV15 17 14,493 0,858 0,919 -0,057 
MA78 8 7,368 0,715 0,622 0,144 
MOE5 13 11,85 0,879 0,895 -0,005 
AV14 7 6,895 0,753 0,806 -0,056 
MA54*  10 9,177 0,735 0,486 0,350 
MAR049 15 13,385 0,893 0,868 0,040 
MAR076 9 8,672 0,867 0,757 0,140 
MAR080* 5 4,544 0,489 0,421 0,151 
Priemer 10,286 9,409 0,791 0,710 0,116 
 

Tab. 2. Charakteristika genetickej variability v populácií hraboša severského panonského v Čilížskej 
Radvani (n = 38).  

NA – počet alel na lokus, AR – alelová diverzita, HE – očakávaná heterozygotnosť, HO – pozorovaná 
heterozygotnosť, FIS – koeficient inbrídingu, * lokus mimo HWE, P < 0,05 

 
Lokus  NA AR HE HO FIS 

MM3 6 5,849 0,720 0,632 0,136 
MM5 8 7,735 0,789 0,711 0,112 
MOE3 13 11,912 0,855 0,789 0,090 
MAR063*  12 10,973 0,852 0,737 0,148 
MM7 *  7 6,578 0,699 0,645 0,094 
MOE6*  12 11,303 0,878 0,757 0,152 
AV15 11 10,035 0,829 0,688 0,186 
MA78 11 9,509 0,788 0,711 0,112 
MOE5 12 11,679 0,886 0,895 0,004 
AV14 7 7,000 0,770 0,760 0,034 
MA54*  10 9,272 0,836 0,472 0,446 
MAR049*  17 14,927 0,904 0,842 0,081 
MAR076*  10 9,058 0,822 0,800 0,042 
MAR080 3 3,000 0,569 0,633 -0,095 
Priemer 9,926 9,202 0,800 0,719 0,115 

 

Sledované populácie hraboša severského panónskeho preukazujú vo všeobecnosti 

nízku hladinu diferenciácie vyjadrenú fixačným indexom (FST = 0,0520) avšak aj táto je 

štatisticky signifikantná (P = 0,05). Pri porovnaní dvoch populácií z Veľkých Kosíh 

a Čiližskej Radvane použitím párových testov diferenciácie (P- value, P < 0,050000), ale 

i fixačným indexom (FST = 0,0520), bola miera diferenciácie medzi populáciami štatisticky 

signifikantná. V štúdii sme taktiež skúmali mieru diferenciácie medzi jednotlivými lokalitami 

vo Veľkých Kosihách (lokality A a B) (FST = 0,0061) a Čiližskej Radvani (lokality A a B) 
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(FST = 0,0152) avšak ani v jednom z prípadov nebola miera diferenciácie štatisticky 

významná. 

Genetická štruktúra populácie bola ďalej hodnotená Bayesiánskou zhlukovaciou 

analýzou v programe STRUCTURE. Ako najvhodnejšie sa ukázalo rozdelenie do 2 zhlukov 

(K = 2, Obr. 1), pričom sa oddelili zvlášť populácia z Veľkých Kosíh a zvlášť populácia 

z Čiližskej Radvane.   

 

 
Obr. 1. Genetická štruktúra slovenských populácií M. o. mehelyi na základe Bayesiánskej zhlukovacej 

analýzy, K = 2.  
1 – Veľké Kosihy A, 2  – Veľké Kosihy B, 3 – Čilížska Radvaň A, 4 – Čilížska Radvaň  B. Jednotlivé stĺpce 
zodpovedajú jedincom z danej populácie a farby jednotlivým zhlukom. V prípade, že stĺpec je viacfarebný, 
pomer farieb vyjadruje, približne aká časť genómu patrí k danému zhluku („membership coeficient“, Q). 

 

Testovali sme taktiež hypotézu o štyroch populáciách (Veľké Kosihy A, Veľké Kosihy 

B, Čiližská Radvaň A, Čiližská Radvaň B) avšak ani testy diferenciácie ani vyhodnotenie 

pomocou Bayesiánskej zhlukovacej analýzy takéto rozdelenie medzi populáciami nepotvrdili. 

Výsledky ukazujú, že Veľké Kosihy predstavujú jednu geneticky nerozlíšenú populáciu. 

Medzi lokalitami A a B vo Veľkých Kosihách sa nachádza len úzka trávnatá poľná cesta, 

ktorá ako bolo predpokladané a taktiež preukázané nepredstavuje bariéru toku génov. 

Lokality A a B v Čiližskej Radvani sú oddelené zhruba 15 m širokou cestou I. triedy, ktorá 

bola braná ako potenciálna bariéra avšak vzhľadom na výsledky analýz môžeme tvrdiť, že ani 

táto nepredstavuje bariéru toku génov. Dokonca medzi lokalitami A a B oboch oblastí boli 

zachytení migranti (Hulejová Sládkovičová in prep.) Populácia Čiližskej Radvane je od 

populácie Veľkých Kosíh vzdialená 12,8 km vzdušnou čiarou a sú tak od seba oddelené 

intenzívne obhospodarovanou pôdou, ktorá tvorí bariéru šírenia sa jedincov tohto poddruhu.  

Podľa vysokých hodnôt genetickej diverzity je možné usudzovať o vysokej 

životaschopnosti oboch populácii. Lokality v Čiližskej Radvani patria medzi historicky 

najznámejšie a najbohatšie lokality nálezu tohto poddruhu na Slovensku [8] a lokality vo 

Veľkých Kosihách sa nachádzajú v rozsiahlej chránenej oblasti Dunajského tŕstia, teda obe 

oblasti ako také sú ohrozené najmä izoláciou vzdialenosťou. 
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Záver 

Na základe doteraz získaných analýz genetickej štruktúry populácie hraboša 

severského panónskeho možno konštatovať, že obe študované oblasti vykazujú vyššiu mieru 

diferenciácie (Veľké Kosihy a Čiližská Radvaň), teda ide o izoláciu vzdialenosťou, ako bola 

zistená medzi lokalitami v rámci oblastí (Veľké Kosihy lokalita A a Veľké Kosihy lokalita B, 

Čiližská Radvaň lokalita A a Čiližská Radvaň lokalita B). Možno teda predpokladať, že ani 

poľná cesta ani cesta I. triedy nepredstavujú bariéru medzi blízkymi lokalitami.  
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Abstract 

Immune response of Japanese quail selected for high and low egg yolk testosterone before sexual 
maturity 
Testosterone (T) deposited into the egg yolk can influence many phenotypical characteristics, including 

development of immune system of offspring. T is generally considered to be immunosuppressive.  However, our 
previous experiments with Japanese quail selected for high (HET) and low (LET) egg yolk testosterone have not 
proved this presumption in young chicks. In the present experiment we tested immune response to 
lipopolysaccharide (LPS) in both lines of quail before sexual maturity under photoperiod 14L:10D. The LET line 
had higher relative mass of lymphoid organs (bursa of Fabricius, spleen) as compared to HET line. There were 
sex differences in both organs, since the bursa of Fabricius was heavier in males than females. The opposite 
pattern was seen in relative spleen mass. We found a trend to lower levels of plasma antibodies in HET line 
compared to LET line. Line has no significant effect on heterophile/lymphocyte ratio. Our results imply that 
changes occurring during sexual maturation may interact with effect of maternal testosterone and influence 
reactivity of immune system. 
 

Keywords: maternal testosteron; immune system; sexual maturation 

 

Úvod a formulácia cieľa: 

Maternálny testosterón je deponovaný matkou do vajcového žĺtka a môže sa podieľať 

na prenose informácií o prostredí, v ktorom sa matka nachádzala počas tvorby vajca. Tento 

signál umožňuje potomstvu pripraviť sa na podmienky prostredia, vďaka čomu sa zvyšujú 

jeho šance na prežitie [1,2].  

Výskumy ukazujú, že maternálny testosterón pôsobí pozitívne na rast, správanie [3] 

a sekundárne pohlavné znaky [4], zatiaľ čo jeho ďalší účinok je vo všeobecnosti uvádzaný 

ako imunosupresívny [5, 6]. Niektoré štúdie však nepreukázali žiadny vplyv maternálneho 

testosterónu na imunitný systém [7] a iné poukázali dokonca na pozitívny účinok [8]. Naše 

doterajšie experimenty u mláďat prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky 

(LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku nepotvrdili hypotézu o jeho imunosupresívnom 

účinku, ale práve naopak pozitívne účinky na vybrané charakteristiky imunitnej odpovede, či 

už za bazálnych podmienok [9] alebo v podmienkach potravovej reštrikcie [10, 11].  

180



Účinky maternálneho testosterónu sa môžu meniť počas ontogenézy, keďže v období 

pred pohlavnou dospelosťou nastávajú hormonálne zmeny, ktoré môžu interagovať so 

samotným účinkom maternálneho testosterónu. 

V aktuálnom experimente sme hodnotili imunitnú odpoveď po podaní 

lipopolysacharidu (látka zložená z  lipidov a polysacharidov tvoriaca vonkajšiu membránu 

gramnegatívnych baktérii) u dvoch línii selektovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu 

vo vajcovom žĺtku v období pred pohlavnou dospelosťou. 

 

Materiál a metódy 

V experimente bolo testovaných 28 jedincov F9 generácie prepelíc japonských 

(Coturnix japonica), ktoré boli selektované na vysoký a nízky obsah testosterónu vo 

vajcovom žĺtku [12]. Vajcia boli inkubované na Ústave biochémie a genetiky živočíchov 

SAV (UBGŽ SAV) v Ivanke pri Dunaji za štandardnej teploty 37,5 °C ± 0,1 °C, relatívnej 

vlhkosti 50-60 % a v tme s automatickým otáčaním vajec každú hodinu. Pred liahnutím boli 

vajcia rozdelené do boxov podľa línie. Po vyliahnutí boli mláďatá označené farebnými 

krúžkami na dolných končatinách. Prepelice boli chované pri svetelnom režime 14 hodín 

svetlo a 10 hodín tma (14L:10D). Zvieratá mali neobmedzený prístup k vode a potrave 

(kŕmna zmes HYD 13 pre výkrm moriek s obsahom proteínov 26 %). 

Testovanie humorálnej imunitnej odpovede mláďat prebehlo 36 dní po vyliahnutí, 

pričom bolo použitých 14 jedincov línie HET a 14 jedincov línie LET. Na stimuláciu 

imunitnej odpovede sme využili intraperitoneálne podanie 1,5 mg lipopolysacharidu (LPS) na 

kilogram živej hmotnosti v 100 µl PBS. Pred aplikáciou LPS bol vykonaný počiatočný odber 

krvi do heparinizovaných skúmaviek a 3 hodiny po podaní LPS boli zvieratá dekapitované 

a krv bola opätovne odobratá do heparinizovaných skúmaviek. Po dekapitácii bola vykonaná 

pitva na určenie pohlavia a hmotnosti vypreparovaného slezina a Fabríciovej burzy. 

Pre stanovenie diferenciálneho počtu bielych krviniek boli vytvorené 2 krvné nátery 

na jedinca. Krv bola nanesená na odmastené podložné sklíčka, získaná bola z  počiatočného 

a druhého odberu krvi (3 hodiny po aplikácii LPS). Krvný náter bol fixovaný a farbený 

roztokmi May-Grunwald a Giemsa-Romanowski. Na počítanie bielych krviniek bol využitý 

mikroskop s  imerzným objektívom. Zvyšná krv bola odstredená a získaná plazma 

bola uskladnená pri -20°C pre stanovenie titra protilátok pomocou enzýmovej imunoanalýzy.  

Získané údaje sme vyhodnotili pomocou viacfaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA). 

Rozdiely medzi skupinami sme analyzovali pomocou post hoc testov. 

Pokus bol schválený Etickou komisiou ÚBGŽ SAV a Štátnou veterinárnou správou. 
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Výsledky a diskusia 

Línia (F(1,21) = 4,34; p < 0,05) aj pohlavie (F(1,21) = 5,01; p < 0,05) mali signifikantný 

vplyv na relatívnu hmotnosť Fabríciovej burzy (FB). Jedince HET línie mali nižšie hmotnosti 

FB v porovnaní s LET líniou. Samce mali všeobecne vyššiu hmotnosť FB, bez ohľadu na 

líniu, hoci numericky boli hmotnosti vyššie u samcov LET línie (Obr.1a). Línia (F(1,24) = 4,43; 

p < 0,05) mala signifikantný účinok aj v prípade hmotnosti sleziny. Jedince HET línie mali 

menšiu hmotnosť sleziny v porovnaní s jedincami LET línie. Zaznamenali sme trend 

k rozdielom medzi pohlaviami (F(1,24) = 3,55; p = 0,07), pričom samice mali vyššiu relatívnu 

hmotnosť sleziny v porovnaní so samcami (Obr.1b). 

 

 
 

Obr. 1. Relatívne hmotnosti imunitných orgánov. a) Hmotnosť Fabríciovej burzy (FB) prepočítanej na 
hmotnosť tela (BW) prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo 

vajcovom žĺtku. b) Hmotnosť sleziny prepočítanej na hmotnosť tela (BW) prepelíc japonských selektovaných na 
vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku. Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. 

 

Podanie LPS významne ovplyvnilo plazmatické koncentrácie nešpecifických 

protilátok (F(1,20) = 9,977; p < 0,01). Po LPS sme zaznamenali nižšiu koncentráciu IgG (HET: 

0,105±0,013 mg/ml; LET: 0,133±0,014 mg/ml) v porovnaní s koncentráciou pred LPS (HET: 

0,114±0,011 mg/ml; LET: 0,163±0,017 mg/ml). Štatistická analýza odhalila trend k vyšším 

hladinám plazmatických protilátok u LET línie v porovnaní s jedincami HET línie (F(1,20) = 

3,66; p = 0,07) (Obr.2). Medzipohlavné rozdiely neboli zistené (F(1,20) = 0,30; p = 0,593). 
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Obr. 2. Plazmatická koncentrácia protilátok IgG u prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) 
a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku pred a po podaní lipopolysacharidu (LPS). Hodnoty sú 

uvedené ako priemery±SEM. 
 

V tabuľke 1. je uvedený prehľad priemerného diferenciálneho počtu  bielych krviniek 

pred a po podaní LPS. Podanie LPS vyvolalo signifikantný vzostup všetky typov leukocytov 

(heterofily (He): F(1,20) = 93,52; p < 0.001; eozinofily (Eo): F(1,20) = 3,89; p = 0,06; lymfocyty 

(Ly): F(1,20) = 68,21; p < 0.001; monocyty (Mo): F(1,20) = 23,25; p < 0,001). Štatistická analýza 

odhalila trend k vyššiemu diferenciálneho počtu Ly u HET línie v porovnaní s LET líniou 

(F(1,20) = 3,08; p = 0,09). Trend k vyšším počtom Mo za bazálnych podmienok bol zistený 

u jedincov LET línie ((1,20) = 3,13; p = 0,09). Účinok línie nebol signifikantný v prípade Eo 

(F(1,20) = 2,10; p = 0,162), ani He (F(1,20) = 1,99; p = 0,17). Pohlavie nemalo signifikantný 

vplyv na počet leukocytov (He: F(1,20) = 0,28; p = 0,603; Ly: F(1,20) = 0,78; p = 0,387; Eo: 

F(1,20) = 1,15; p = 0,296; Mo: F(1,20) = 2,62; p = 0,12). Pomer heterofilov k lymfocytom bol 

signifikantne zvýšený po podaní LPS (F(1,20) = 46,89; p < 0,001). Línia (F(1,20) = 2,92;  

p = 0,103, ani pohlavie (F(1,20) = 0,58; p = 0,460) nemali signifikantný vplyv na sledovaný 

parameter (Obr. 3). 

  

Tab. 1. Diferenciálny počet bielych krviniek u prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky 
(LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku pred a 3 hodiny po podaní lipopolysacharidu (LPS). 

 

Línia Leukocyty 
Priemer 
bazálne 

SEM 
Priemer  
po LPS 

SEM 

HET 

Heterofily 27,1% 1,9% 57% 2,9% 
Eozinofily 3,7% 0,5% 2,4% 0,8% 
Lymfocyty 68,7% 3,5% 43,5% 3,7% 
Monocyty 2,4% 0,4% 1,3% 0,4% 

LET 

Heterofily 28,2% 2,4% 58,9% 5,1% 
Eozinofily 4,4% 0,6% 2,8% 0,6% 
Lymfocyty 63,4% 2,7% 34,9% 4,2% 
Monocyty 4,0% 0,7% 0,5% 0,2% 
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Obr. 3. Pomer heterofilov k lymfocytom u prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky (LET) 

obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku. Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. 
 

Jedince HET línie pred pohlavnou dospelosťou mali nižšie hmotnosti imunitných 

orgánov v porovnaní s LET líniou, pričom naše predošlé výsledky u mladších jedincov 

podobné rozdiely nezaznamenali [9, 10, 11]. Relatívne hmotnosti Fabríciovej burzy boli 

vyššie u samcov, zatiaľ čo v prípade sleziny sme pozorovali opačné rozdiely bez ohľadu na 

líniu. Štatistická analýza odhalila trend k nižším hladinám plazmatických protilátok u HET 

línie v porovnaní s LET líniou. Titre protilátok v plazme môžu byť ovplyvnené interakciou 

účinku maternálneho testosterónu a zmenami v hladinách hormónov počas dospievania, 

keďže v štúdiách využívajúcich jedince do 3 týždňov veku zvierat sme opakovane 

zaznamenali vyššie koncentrácie nešpecifických protilátok u HET línie v porovnaní s LET 

líniou [9]. Pomer He/Ly, ktorý okrem imunologickej reakcie odzrkadľuje aj mieru stresu 

u vtákov, nebol ovplyvnený faktorom línie. U mladých jedincov sme v prvotných 

experimentoch preukázali zvýšený pomer He/Ly u HET línie 3 hodiny od podania LPS [9, 

10], ale v ďalších pokusoch sme tento rozdiel už nepozorovali [11]. Rozdiely medzi líniami 

v pomere He/Ly sme nezaznamenali ani v prípade vystavenia zvierat potravovej reštrikcii [10, 

11], kedy bol u zvierat okrem imunologického stresu pridaný aj stres z neadekvátneho prísunu 

nevyhnutných živín. 

 
Záver 

Z našich výsledkov vyplýva, že fyziologické a endokrinné zmeny počas obdobia 

dospievania môžu spolupôsobiť s účinkami maternálneho testosterónu pri vytváraní 

imunologického fenotypu jedincov a sú detekovateľné hlavne pri citlivejších parametroch, 

akými sú napríklad hladiny nešpecifických protilátok.  
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Abstract 

The establishment of 2-DE map of allergenic wheat proteins 
Wheat is dominant agriculture crop being used in countries with moderate climate for human use and 

for feeding livestock. Wheat grain contains a unique set of proteins, which are determined  the specific facilities 
of wheat flour.  Many wheat grain proteins are clinically relevant for various food intolerances and allergies. For 
instance, gluten proteins are associated with Coeliac disease, Baker's asthma. Nowadays proteomic approaches 
are being investigated as promising method for detection and quantification of wheat grain allergens. Herein we 
used wheat variety Viginta to test non-IgE approach in detection of wheat grain allergenic proteins. For this 
purpose, two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF/TOF mass spectrometry and database of sequences 
for 76 confirmed allergen proteins was used. Using this approach, 18 allergenic proteins associated with celiac 
disease, wheat dependent exercise induced anaphylaxis, baker´s asthma, and food allergy were identificated. 
 

Keywords: wheat; proteins; two-dimensional electrophoresis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pšenica je najdôležitejšia obilnina mierneho pásma, základný zdroj ľudskej výživy a 

najrozšírenejšia plodina používaná v pekárskom priemysle. Z technologického hľadiska 

význam pšenice spočíva v jej unikátnych vlastnostiach formovať špecifické cesto. Na jeho 

charakter majú vplyv najmä zásobné bielkoviny. Zásobné proteíny predstavujú jedinečný 

súbor molekúl tvoriacich viskoelastickú kontinuálnu hmotu (lepok), vďaka čomu pekárske 

výrobky nadobúdajú typický charakter [1]. Zásobné proteíny pšeničného zrna sú tvorené 

frakciami monomérnych gliadínov a polymérnych glutenínov. Všestranné využitie pšenice v 

mlynsko-pekárenskom priemysle na druhej strane negatívne koreluje s rozvojom 

potravinových alergií a intolerancií. Medzi najčastejšie ochorenia spájané s pšenicou patrí 

celiakia (gluténsenzitívna enteropatia), pekárska astma, syndróm akútnej anafylaxie vyvolanej 

po požití pšenice a po spojení s fyzickou záťažou (WDEIA), a ďalšie sprievodné ochorenia 

súvisiace s negatívnym pôsobením lepku na ľudský organizmus [2].  Štúdium proteómu 

predstavuje počas posledných rokov jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcu oblasť 

vedeckého výskumu. V súvislosti so pšenicou sa výskum zameriava na detekciu proteínov v 

rôznych vývinových štádiách zrna, skúmanie účinkov teplotného stresu, na detekciu rôznych 

odrôd pre potreby šľachtenia alebo na charakterizáciu amfipatických proteínov zrna [3,4].  
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Proteomické prístupy zahŕňajú dvojrozmernú elektroforézu ako nástroj pre tvorbu 

kvantitatívnej proteínovej mapy neodmysliteľne spojenú s hmotnostnou spektrometriou a 

bioinformatickými analýzami pre identifikáciu jednotlivých proteínov. 

 

Materiál a metódy 

Proteíny boli extrahované z mechanicky homogenizovaných zrelých semien pšenice 

letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L. var. Lutescens) slovenskej odrody Viginta 

poskytnutej od SELEKT výskumný a šľachtiteľský ústav, Bučany. Extrakcia prebiehala 

použitím homogenizačného média obsahujúceho fenol v zložení (50%  fenol, 0.45 M 

sacharóza, 5 mM EDTA, 0.2%  2-ME, 50 mM Tris-HCl pH 8.8).  Následne bola zmes 

zrážaná cez noc (-20°C) s ľadovým 0.1M octanom amónnym v 100% metanole podľa 

protokolu Hurkman a Tanaka (1986) [5]. Na druhý deň boli proteíny premyté  dvakrát  v 

0.1M octane amónnom v 100% metanole, dvakrát v 80% acetóne a pre dokonalé prečistenie 

ešte raz v 70% etanole. Prečistené proteíny boli rozpustené v 100µl IEF extrakčného média v 

zložení (8M močovina, 2M tiomočovina, 2 % (w/v) CHAPS, 2% (v/v) Triton X-100, 50 mM 

dithiothreitol). Alikvótne množstvo vzorky (50µg proteínu) bolo zmiešané s 1,25µl amfolytu 

s rozhraním pH 3 - 10 a doplnené do výsledného objemu 125µl  IEF extrakčným médiom, čím 

bola pripravená vzorka pre izoelektrickú fokusáciu. Následne prebehla centrifugácia (18 

000rpm) pri 4°C 20 min, pre odstránenie nežiadúcich nečistôt a dokonalé prečistenie vzorky. 

Takto pripravená vzorka bola nanesená na 7 cm dlhý IPG prúžok (Bio-Rad) s lineárnym pH 

gradientom s rozhraním pH 3–10 v IEF aparatúre Protean IEF Cell (Bio-Rad, USA) 

a prekrytá minerálnym olejom (1ml).  

Izoelektrická fokusácia prebiehala s nasledovnými podmienkami: 150V pri 150Vh, 

500V pri 500Vh a 4 000V za 15 000 Vh, vrátane počiatočnej aktívnej rehydratácie po dobu 

12 hodín pri 50 V. Po ukončení izoelektrickej fokusácie boli IPG prúžky (Bio-Rad)  vybraté z 

fokusačnej nádoby a po odstránení minerálneho oleja inkubované v ekvilibračnom tlmivom 

médiu. Prvá ekvilibrácia prebehla použitím ekvilibračného tlmivého média s prídavkom 2 % 

(w/v) ditiotreitolu (DTT) počas 15 minút pri laboratórnej teplote. Následne boli IPG prúžky 

(Bio-Rad) inkubované v ekvilibračnom tlmivom médiu s pridaním 2,5% (w/v) jódacetamidu 

(IAA) rovnako po dobu 15 minút pri laboratórnej teplote. Po inkubácii boli IPG prúžky 

nanesené na polyakrylamidový gél a prekryté 0,5 % (w/v) agarózou s obsahom brómfenolovej 

modrej.  

Elektroforetické delenie prebiehalo v elektroforetickej aparatúre PROTEAN II xl Cell: 

Bio-Rad použitím SDS štartovacieho média. Trvanie analýzy závisí od veľkosti použitých 
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gélov (v našom prípade gély rozmerov 10x10 cm bežali cca 2,5 hodiny). Po ukončení 

elektroforézy bol gél farbený približne 12 hodín roztokom koloidného Coomassie Brilliant 

Blue G-250 v zložení (20 % (v/v) etanol, 1,6 % (v/v) kyselina fosforečná, 8% ( w/v) síran 

amónny, 0,08 %  (w/v) Coomassie Brilliant Blue G-250) pri izbovej teplote. Po uplynutí doby 

farbenia boli gély s determinovanými proteínmi digitalizované pomocou denzitometra (GS-

800: Bio-Rad) a analyzované softvérom PDQuest 8.0 Software (Bio-Rad).   

Jednotlivé 2-DE škvrny boli vyrezané z gélu a premyté 300 µl roztoku v zložení  (50% 

acetonitril,  50 mM hydrogénuhličitan amónny) a dehydratované v 100% acetonitrile. Po 

odparení acetonitrilu 2-DE škvrny boli inkubované s trypsínom (EC 3.4.21.4) (Promega) 

a štiepenie prebiehalo pri 37 °C cez noc. Štiepenie bolo zastavené 1% kyselinou mravčou a 

jednotlivé peptidy boli uskladnené pri -80 °C až do analýzy tandemovou hmotnostnou 

spektrometriou (MALDI -TOF / TOF).  

Výsledky z hmotnostnej spektrometrie boli analyzované  pomocou ProteinScape 2.1 

softvéru (Bruker). Identifikácia peptidov bola vykonaná použitím Maskot 2.3 server (Matrix 

Science) a databázy pšeničných alergénov, ktorá obsahuje 76 potvrdených alergénov rôznych 

druhov rodu Triticum (stiahnuté z http://www.allergenonline.org 7. februára 2011). Proteíny boli 

nami identifikované ak pravdepodobnosť identity bola aspoň v 2 rôznych peptidoch vyššia 

ako 30, p <0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Cieľom našej práce bolo otestovať non-IgE prístup pomocou proteomických analýz na 

detekciu najčastejších alergénnych proteínov v pšeničnom  zrne. Použitím dvojrozmernej 

elektroforézy (2-DE) (IEF, SDS-PAGE), hmotnostnej spektrometrie (MS/MS) a databázy 

pšeničných alergénov (AllergenOnline (www.allergenonline.org)) sme kvantifikovali 18 

proteínov. Tieto proteíny boli zatriedené do dvoch funkčných tried podľa Bevana  [6]. 17 

proteínov bolo zaradené medzi proteíny určenia a zásob (z ang. Protein destination and 

storage) a jeden bol zaradený  medzi proteíny podieľajúce sa na obranných mechanizmoch 

(z ang. Disease/defense) (Tab. 1; Obr. 1). Najväčšou skupinou proteínov boli gluteníny, 

nasledované vysokomolekulárnymi glutenínovými subjednotkami 12 (HMW-GS-12) 

a vysokomolekulárnymi glutenínovými subjednotkami 10 (HMW-GS-10) a serpínmi. 

Všetkých 18 alergénnych proteínov bolo priradených do referenčnej mapy (obr. 2). Šesť 2-DE 

škvŕn na referenčnej mape označené ako serpíny je spájaných s potravinovými alergiami 

a pekárskou astmou  [7]. Dve škvrny detegované ako HMW-GS-12 a dve ako HMW-GS-10 

ovplyvňujú viskoelastické vlastnosti pšeničnej múky [8] a môžu spôsobiť WDEIA syndróm 
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u citlivých jedincov [9]. Jeden 2-DE proteín bol detegovaný ako γ-gliadín B, ktorý je 

taxonomicky a konštitučne vysoko konzervatívny člen gliadínovej rodiny [10]. Gama-gliadín 

je spojený s celiakiou (CD) a obsahuje niekoľko CD epitopov [11]. Jeden 2-DE proteín  bol 

identifikovaný ako Cys peroxiredoxin - alergén pravdepodobne asociovaný s pekárskou 

astmou [12]. Následne, jedna 2-DE škvrna bola identifikovaná ako α-amylázový  inhibítor. 

Inhibítory α-amyláz výrazne zvyšujú riziko pekárskej astmy [13] a taktiež sú spojené s  

alergiou na potraviny [14] a WDEIA syndrómom  [9]. 

 

 

Tab. 1.  Zatriedenie alergénnych proteínov zrna pšenice 
 
Číslo 
proteínu 

Proteíny 
Číslo  
proteínu 

Proteíny 

 
proteíny určenia a zásob 
(z ang. Protein destination 
and storage) 

 
proteíny podieľajúce sa  
na obranných mechanizmoch 
(z ang. Disease/defense) 

1 Glutenin 18 Cys peroxiredoxin PER1 
2 Glutenin   
3 Glutenin   
4 Glutenin   
5 Glutenin   
6 Serpin   
7 Serpin   
8 Serpin   
9 Serpin   
10 Serpin   
11 Serpin   

12 
Similar to high molecular 
weight glutenin subunit 12 

 
 

13 
Similar to high molecular 
weight glutenin subunit 12 

 
 

14 
High molecular weight 
glutenin subunit 10 

 
 

15 
High molecular weight 
glutenin subunit 10 

 
 

16 Gamma gliadin B-III   

18 
Similar to Alpha amylase 
inhibitor protein 
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Obr. 1. Zatriedenie alergénnych proteínov zrna pšenice 
 

 
 

Obr. 2. Referenčná mapa alergénov zrna pšenice 
 
Záver 
 

Naša práca dokázala že, non-IgE prístup založený na 2-DE  proteomických analýzach 

spoľahlivo potvrdil 18 alergénnych proteínov asociovaných s rôznymi typmi ochorení 

súvisiacich so pšenicou. Proteíny boli použité pre vytvorenie referenčnej mapy ako 

počiatočný krok pre ďalšie analýzy pšeničných zŕn. Skúmanie proteómu pšenice predstavuje 

významný medzník nielen pre potravinársky priemysel, ale zároveň detailné skúmanie 
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jednotlivých proteínov, či už alergénnych alebo nie, môže výrazne prispieť k objasneniu 

mechanizmu ochorení a dopomôcť k vývoju vysoko citlivých a špecifických metód  pre 

detekciu stopových množstiev lepkových bielkovín v bezlepkových potravinách určených pre 

glutén-senzitívnych jedincov [15]. A práve proteomické prístupy ako dvojrozmerná 

elektroforéza spoločne s ďalšími technikami molekulárnej biológie významne prispievajú k 

tomuto cieľu. 
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Abstract 

Mutation in heat shock transcription factor 4 associated with hereditary cataract in dogs 
Hereditary cataract is the most common ocular disease in dogs. Retinal symptoms occur very early after 

birth and they are bilateral, progressive and lead to a complete blindness. It is caused by a single nucleotide 
mutation in exon 9 of HSF4 gene on chromosome 5 and affectes 6 dog breeds. The mutation could be either 
cytosine deletion or cytosine insertion depending on the breed. Staffordshire Bull Terrier, Boston Terrier and 
French Bulldog  are affected by autosomal recesive cytosine insertion, while autosomal dominant cytosine 
deletion with impcomplete penetrance affects Austalian Shepherd, Miniature Australian Shepherd and Miniature 
American Shepherd. Our goal was to establish an optimal diagnostic method to identify both mutations and to 
extract statistical overwiev summarizing the incidence of the prevalence of the disease within breed populations. 
It was achieved using PCR followed by sequencing. 
 

Keywords: hereditary cataract; HSF4 gene; insertion; deletion 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Heat shock transkripčný faktor 4 (Hsf4) patrí do rodiny transkripčných faktorov, koré 

pôsobia ako aktivátory alebo represory pri odpovedi organizmu na rôzne proteotoxické 

stresové stimuly a taktiež pri kontrole transkripcie génov. Okrem toho, produkt génu HSF4 

zohráva dôležitú úlohu pri správnom vývoji retiny a podpore olfaktórneho epitelu [1,2]. 

Mutácia identifikovaná v tomto géne je asociovaná s ochorením hereditárna katarakta (HC) 

a bola popísaná u šiestich plemien psov. HC, ktorá predstavuje najčastejšiu príčinu straty 

zraku u psov a ľudí, je bilaterálna, progresívna a vedie k úplnej slepote [3, 4, 5]. 

U stafordšírskeho bullteriéra, bostonského teriéra a francúzskeho buldočka bola 

popísaná inzercia cytozínu v exóne 9 génu HSF4 na chromozóme 5 a autozomálne recesívna 

dedičnosť, naproti tomu u austrálskeho ovčiaka a jeho miniatúrnych foriem je síce mutácia 

lokalizovaná presne na tom istom mieste, ale jedná sa o deléciu cytozínu s autozomálne 

dominantnou dedičnosťou a s neúplnou penetranciou [2, 3, 4, 5, 6]. Inzercia cytozínu v exóne 

9 vedie k posunu čítacieho rámca, dochádza k vzniku predčasného stop kodónu a tvorbe 

skráteného a nefunkčného proteínu, ktorý má následkom posunu zmenených posledných 27 

aminokyselinových zvyškov. Tak isto aj pri delécii u austrálskeho ovčiaka nastáva posun 

čítacieho rámca a vznik predčasného stop kodónu 177 nukleotidov downstream od delécie, 

dôsledkom čoho vzniká skrátený proteín [2]. 
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Cieľom práce bolo vypracovať spoľahlivú diagnostickú metodiku na identifikáciu 

oboch mutácií predisponovaných plemien, a to priamou alebo nepriamou cestou, zber 

biologického materiálu predisponovaných plemien v spolupráci s majiteľmi a chovateľmi, 

poprípade odberom na výstavách s medzinárodnou účasťou, štatistické spracovanie získaných 

údajov a stanovenie precentuálneho zastúpenia defektnej alely u vybranej skupiny plemien. 

 

Materiál a metódy 

Na optimalizáciu a samotnú analýzu ochorenia sme použili vzorky pochádzajúce od 

veterinárov, chovateľov a majiteľov psov z rôznych časí Európy a Spojených štátov 

amerických a taktiež odbery z výstav psov s medzinárodnou účasťou. Celkový počet vzoriek 

predstavoval 425 ks a boli odobraté v rokoch 2013 až 2015. Ako vstupný materiál bol použitý 

odber periférnej krvi v roztoku s prídavkom 0.5 mol.l-1 EDTA alebo 3% citrátom sodným 

alebo ster z bukálnej sliznice papule zvieraťa pomocou sterilnej cytologickej kefky. DNA 

pochádzajúca z plemien austrálsky ovčiak, miniatúrny austrálsky ovčiak a miniatúrny 

americký ovčiak bola izolovaná prostredníctvom dvoch izolačných súprav: QIAamp DNA 

Investigator Kit a Gentra Puregene Blood Core Kit B (obe od firmy Qiagen) podľa postupu 

doporučeného výrobcom. 

Sekvencie oligonukleotidových primerov na amplifikáciu fragmentu obsahujúceho 

inzerciu alebo deléciu v géne HSF4 boli: HSF4-F 5’CAGTGGTGGCAGGGAGGTAAG3’ a 

HSF4-R 5’TTCCAATACCGAAATGAACTCCTAC3’. Z lyofilizovaných primerov boli 

rozsuspendovaním získané zásobné roztoky s koncentráciou 100 pmol.µl-1 a tie následne 

nariedené na pracovnú koncentráciu 50 pmol.µl-1. Teplotný program PCR: 94°C 4min, (94°C 

30sek, 58°C 30sek, 72°C 30sek)x35, 72°C 8min. Pri PCR reakcii bola použitá Taq Dream Taq 

polymeráza od firmy Fermentas a iCyclerTM Thermal Cycler od firmy Bio-Rad. 

Na detekciu prítomnosti fragmentu o veľkosti 595 bp postačoval 1,5% agarózový gél 

na horizontálnej elektroforéze s 1x koncentrovaným tlmivým roztokom TBE. 

Po potvrdení prítomnosti potrebného fragmentu boli vzorky prečisťované pomocou 

QIAquick PCR Purification Kit od firmy Qiagen podľa postupu doporučeného výrobcom. 

Posledným krokom bolo priame sekvenovanie DNA pomocou BigDye Terminator v1.1 cycle 

sequencing kit na prístroji ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer od firmy Applied 

Biosystems a dáta boli spracované v softvére Sequencing Analysis Software v5.2. 

Výsledky boli uchované v relačnej databáze výsledkov genetických analýz vytvorenej 

práve na tieto účely. 
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Výsledky a diskusia 

Práca bola zameraná na vytvorenie spoľahlivej metodiky na detekciu dvoch mutácií v 

géne HSF4 pre šesť predisponovaných plemien pomocou PCR a následným sekvenovaním 

naamplifikovaného a prečisteného fragmentu, štatistické spracovanie dát a stanovenie 

percentuálneho zastúpenia defektných aliel pre vybranú skupinu plemien. 

Vzorky na analýzu sme získavali postupne počas obdobia dvoch rokov. Vo väčšine 

prípadov PCR reakcia poskytovala dostatočnú účinnosť amplifikácie DNA bez vzniku 

nešpecifických produktov. Na verifikáciu úspešného naamplifikovania PCR produktu veľkosti 

595bp sme využívali 1,5% agarózový gél (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Agarózová gélová elektroforéza 
PCR metóda, použité primery HSF4-F a HSF4-R, dĺžka amplikónu 595bp. 1-5: jednotlivé amplikóny, NTC: 

beztemplátová kontrola, M: 100bp DNA veľkostný štandard. 
 
 

Prečistené PCR produkty bol následne sekvenované. Dáta získane sekvenovaním 

umožnili jednoznačné odlíšenie homozygotných jedincov pre zdravú alelu (Obr. 2), defektnú 

alelu (Obr. 3) a heterozygotných jedincov  (Obr. 4). 

 

 
 

Obr. 2. Záznam sekvencie exónu 9 génu HSF4 (neúplný) 
Homozygotný jedinec pre zdravú alelu (plemeno: austrálsky ovčiak). 
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Obr. 4. Záznam sekvencie exónu 9 génu HSF4 (neúplný) 
Homozygotný jedinec pre defektnú alelu (plemeno: austrálsky ovčiak). Jedná sa o deléciu cytozínu v exóne 9. 

 
 

 
 

Obr. 4. Záznam sekvencie exónu 9 génu HSF4 (neúplný) 
Heterozygotný jedinec (plemeno: austrálsky ovčiak). Jedná sa o deléciu cytozínu v exóne 9. 

 

Z výsledkov uchovaných v relačnej databáze výsledkov genetických analýz bola 

stanovená frekvencia defektnej alely pre tri predisponované plemená (Tab. 1). Vzorky boli 

poskytnuté diagnostickým laboratóriom z databázy genomických DNA  a odberom vzoriek na 

výstavách psov. Príbuzenské vzťahy medzi analyzovanými jedincami nie sú známe. Avšak 

nakoľko sa v chove psov uplatňuje viacero nástrojov (selekcia, obmedzený počet 

plemenníkov, zámerné zostavovanie chovných párov, atď.), dá sa očakávať, že v takejto 

populácii zastúpenie aliel nezodpovedá Hardy-Weinbergovmu zákonu. 
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Tab. 1. Zastúpenie zdravej a defektnej alely u troch predisponovaných plemien 
 

Plemeno 

Počet 

analyzovaných 
vzoriek 

Genotyp Frekvencia 

defektnej 
alely v % HC 

(+/+) 
HC 

(+/-) 
HC 

(-/-) 

Austrálsky ovčiak 390 

 

292 

 

22 76 22,3 

Miniatúrny austrálsky 
ovčiak 

27 

 

25 

 

1 1 5,6 

Miniatúrny americký ovčiak 8 8 0 

 

0 

 

0 

 

Záver 

Cieľom práce bolo vytvoriť spoľahlivú metodiku na identifikáciu mutácií, a to delécie 

alebo inzercie podľa predisponovaných plemien. Najspoľahlivejšia je priama detekcia 

sekvenovaním postihnutej oblasti zahŕňajúcej miesto mutácie v exóne 9 génu HSF4. 

Navrhnutý postup bude zavedený do rutinnej diagnostiky. Poskytuje jednoznačnú a presnú 

analýzu mutácií spôsobujúcich ochorenie hereditárna katarakta. 

Zavedením celoplošného skríningu a zodpovedným prístupom ku kríženiu jedincov by 

bolo možné znížiť výskyt defektnej alely v populáciách predisponovaných plemien. 
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Abstract 

Coxiella burnetii is ethiological agent of Q fever which is endemic throughout the world. Phospholipids 

from C. burnetii strain Nine Mile in virulent phase I (NM I) and low-virulent phase II (NM II) were analyzed by 

Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry which can provide a superior mass resolution and 

mass accuracy allowing unambiguous peak recognition and precise assignment of exact masses.  We found that 

the phospholipids from phase I C. burnetii were much more complex than those from the phase II cells. An 

absence of phospholipids of the phosphatidylinositol class was noticed. Glycerophosphoethanolamines, 

glycerophosphocholines and glycerophosphoglycerols were presented in both phases (NM I and NM II) of C. 

burnetii. Major differences were observed in the presence of glycerophosphates and glycerophosphoserines. 

While in NM I variant, glycerophosphates but no  glycerophosphoserines were detected, in  NM II cell it was 

vice versa. Glycerophosphoserines but not the glycerophosphates were identified. 

 

Keywords: Coxiella burnetii; phospholipids; FT-ICR MS, exact mass measurement 

 

Introduction and aims 

Coxiella burnetii is etiological agent of Q fever, a zoonosis that is endemic throughout 

the world. In humans, the acute form is manifested as a flue-like disabling illness or atypical 

pneumonia, or less frequently as granulomatous hepatitis, with a significant incidence of 

neurologic complications. Persistant infection can lead to a chronic form, which may be 

associated with endocarditis. C. burnetii is a short, pleomorphic rod that possesses a 

membrane similar to that of gram-negative bacteria [1 – 2]. 

Phospholipids are the major components of bacterial membranes. Their primary 

function is to form a semipermeable diffusion barrier which allows the intracellular 

accumulation of metabolites in physiologically relevant concentrations, selective uptake of 

nutrients, defined release of secretory molecules, and prevention of entry of harmful 

substances [3 – 4]. Identification and characterization of these biopolymers would enable to 

better understand their structural and functional peculiarities and their role in pathogenesis 
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and immunity of Q fever. Fourier transform ion-cyclotron resonance mass spectrometry 

(FTICR MS) is a perfect tool in this respect. It can provide superior mass resolution and mass 

accuracy, which allows unambiguous peak recognition and precise assignment of exact 

masses. Thus, it allows identification of molecular formulae with increased confidence. 

 

Materials and methods 

C. burnetii strain Nine Mile I (virulent phase I) and strain Nine Mile II (low-virulent 

phase II) were propagated in chicken embryos yolk sacs [5 – 6]. After cultivation, the bacteria 

were inactivated with 0.5% phenol and purified by rate-zonal sedimentation in gradients of 

Renografin (Ultravist 370 (0.769 g/mL iopromide). The fractions containing C. burnetii cells 

were collected and the Renografin removed by sedimentation. In order to isolate 

phospholipids, the cells were extracted with chloroform-methanol at 20ºC overnight. Mass 

spectra were recorded by 9.4T APEX-Q Ultra Fourier transform ion cyclotron resonance mass 

spectrometer (FT-ICR-MS), Bruker Daltonics).  

 

Results 

Using a simple extraction procedure, glycerophospholipids were isolated from C. 

burnetii strain Nine Mile in virulent phase I and low-virulent phase II and subjected to exact 

mass measurement by FTICR MS. To evaluate mass spectra, the open source mass 

spectrometry tool mMass was used. The obtained data are shown in Table 1. At first glance it 

was evident that phospholipids detected in the virulent phase I C. burnetii cells were more 

complex than those present in the low-virulent phase II. Our analyses revealed an absence of 

phospholipids of the glycerophosphoserines (PS) class in phase I and glycerophosphates (PA) 

in phase II cells of C. burnetii. In addition, variability in  the ratio of individual phospholipid 

classes has been observed. The phase I includes 33% glycerophosphocholines (PC), 25 % 

glycerophosphoethanolamines (PE), 25% glycerophosphates (PA), and 17 % 

glycerophosphoglycerols (PG). In contrast, the low-virulent phase II is comprised of 39 % 

glycerophosphoserines, (PS), 31 % PC, 15% PG, and 15 % PE. 
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Tab. 1. Glycerophospholipids found in phase I and II cells of C. burnetii strain Nine Mile 
* PA - Glycerophosphates, PE - Glycerophosphoethanolamines, PC - Glycerophosphocholines, PS - 

Glycerophosphoserines, PG – Glycerophosphoglycerols 
 

Main Class Sub Class Phase I cells Phase II cells Error [ppm] Phospholipids *

LMGP10010145 -2.0
LMGP10010145 Na -2.8

LMGP10010353 -1.8
LMGP10010353 Na -2.0

LMGP10010372 -2.0
LMGP10010372 Na -2.3
LMGP10010910 Na 1.5
LMGP10010910 K -7.2
LMGP10010975 -1.8

LMGP10010975 Na -2.5
LMGP10030044 Na 4.0
LMGP10030044 K 6.3
LMGP02010374 LMGP02010374 -2.0

LMGP02010374 Na LMGP02010374 Na -2.8
LMGP02010394 8.5

LMGP02010394 Na 9.3
LMGP02010459 0.0

LMGP02010459 Na -1.5
LMGP02010594 9.8

LMGP02010594 Na 8.4
LMGP02010638 1.1

LMGP02010638 Na 1.9
LMGP02010659 -1.5

LMGP02010659 Na -1.9
LMGP02011197 -4.2

LMGP02011197 Na -1.5
LMGP01010414 LMGP01010414 1.1

LMGP01010414 Na LMGP01010414 Na 1.7
LMGP01010414 K LMGP01010414 K -0.3
LMGP01010418  1.5

LMGP01010418 Na -0.4
LMGP01010535  0.6

LMGP01010535 Na -1.0
LMGP01011246  1.0

LMGP01011246 Na  1.8
LMGP01011246 K  1.3
LMGP01011317  1.2

LMGP01011317 Na  1.5
LMGP01011332 -1.4

LMGP01011332 Na -3.3
LMGP01011372  2.2

LMGP01011372 Na  1.9
LMGP01011373 LMGP01011373  2.2

LMGP01011373 Na LMGP01011373 Na  1.2
LMGP01011701 -1.8

LMGP01011701 Na -2.1
LMGP01040090  7.5

LMGP01040090 Na  7.1
LMGP01040090 K  8.3
LMGP03010134  2.8

LMGP03010134 Na  1.2
LMGP03020012 -0.9

LMGP03020012 Na -1.1
LMGP03020013  1.9

LMGP03020013 Na -1.1
LMGP03020015  2.6

LMGP03020015 Na -1.2
LMGP03020016  1.9

LMGP03020016 Na -1.3
LMGP04010399 -2.6

LMGP04010399 Na -1.4
LMGP04010404 LMGP04010404 -0.1

LMGP04010404 Na LMGP04010404 Na  2.4
LMGP04010405 -1.8

LMGP04010405 Na -2.5
LMGP04010483 Na  2.5
LMGP04010483 K  6.3
LMGP04010955 -1.8

LMGP04010955 Na -2.1

PG(19:1(9Z)/14:1(9Z))

PG(18:3(9Z,12Z,15Z)/16:0)

PS(O-16:0/22:1(11Z))

PS(O-16:0/22:2(13Z,16Z))

PG(18:3(9Z,12Z,15Z)/14:0)

PG(18:3(9Z,12Z,15Z)/17:0)

PG(18:3(9Z,12Z,15Z)/17:1(9Z))

PC(14:0/20:2(11Z,14Z))

PC(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/13:0)

PS(14:1(9Z)/22:0)

PS(O-16:0/20:1(11Z))

PS(O-16:0/20:2(11Z,14Z))

PC(15:0/16:1(9Z))

PC(8:0/21:0)

PC(12:0/15:0)

PC(12:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))

PC(14:0/20:1(11Z))

PE(18:1(9Z)/15:0)

PE(18:2(9Z,12Z)/16:1(9Z))

PE(18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))

PC(11:0/17:0)

PC(11:0/21:0)

PA(P-18:0/19:0)

PE(12:0/20:3(8Z,11Z,14Z))

PE(13:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))

PE(15:0/18:3(6Z,9Z,12Z))

PE(17:2(9Z,12Z)/14:1(9Z))

PA(15:0/18:3(9Z,12Z,15Z))

PA(18:2(9Z,12Z)/19:1(9Z))

PA(18:3(6Z,9Z,12Z)/17:0)

PA(16:0/17:0)

PA(16:0/18:3(9Z,12Z,15Z))

Glycerophosphoserines

Diacylglycerophosphoserines 

1-alkyl,2-acylglycerophosphoserines

Glycerophosphoglycerols Diacylglycerophosphoglycerols

Glycerophosphocholines

Diacylglycerophosphocholines

Dialkylglycerophosphocholines

Glycerophosphates 
Diacylglycerophosphates

1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphates

Glycerophosphoethanolamines Diacylglycerophosphoethanolamines
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Fig. 1. Composition of phospholipids isolated from the C. burnetii phase I and phase II cells 

PA - Glycerophosphates, PE - Glycerophosphoethanolamines, PC - Glycerophosphocholines, PS - 
Glycerophosphoserines, PG – Glycerophosphoglycerols. Quantity means the number of phospholipids found in 

each phase. 
 

 
Fig. 2. Relative distribution (in %) of the glycerophospolipid classes in the C. burnetii strain 

Nine Mile phase I and II cells 
PA - Glycerophosphates, PE - Glycerophosphoethanolamines, PC - Glycerophosphocholines, PS - 

Glycerophosphoserines, PG - Glycerophosphoglycerols 
 

Conclusion 

It is well known that modifications of the outer membrane macromolecules enable the 

bacterium to be more versatile. This ability is advantageous especially for pathogens because a 

heterogeneous microorganism can cope better with a variety of different environments [7]. It 

has been already postulated that phospholipid composition can be also influenced by 

environmental factors. In this study we showed a  remarkable variability of the complex 

phospholipid mixture extracted from C. burnetii cells that underwent modifications during the 
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phase variation. 
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Abstract 

Utilization of the baculovirus expression system for identification of promoter regions for neuropeptides 
natalisin and trissin in Bombyx mori 

Neuropeptides are essential signaling molecules produced by the central nervous system. Although 
intensively studied in insect model organisms, novel neuropeptide genes have been recently discovered. In this 
work we focus on two newly described genes encoding neuropeptides with unknown function in B. mori: 
natalisin and trissin. We identified functional promoter regions of these genes using the baculovirus expression 
system with EGFP. Specificity of EGFP expression was verified with immunohistochemical staining. To 
elucidate functions of these genes, we plan to use these promoter regions for targeted expression of various 
molecular markers and receptors in stable transgenic lines. 
 

Keywords: baculovirus expression system; Bombyx mori; natalisin; neuropeptides; trissin 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neuropeptidy sú veľká a rôznorodá skupina signálnych molekúl produkovaných 

nervovými a endokrinnými bunkami. Hrajú kľúčovú úlohu pri mnohých fyziologických 

procesoch vrátane vývinu, správania alebo reprodukcie. Vhodnými modelovými organizmami 

na ich štúdium sa ukázali byť viacerí zástupcovia hmyzu, a to najmä muška Drosophila 

melanogaster. Potreba overenia výsledkov na ďalších organizmoch však vyniesla do popredia 

aj iné druhy hmyzu. V poslednej dobe je to hlavne priadka morušová (Bombyx mori), ktorej 

hlavnou výhodou je veľkosť tela a s tým spojená veľkosť ganglií centrálnej nervovej sústavy 

(CNS). Známe sú desiatky neuropeptidov, napr. u B. mori bolo v roku 2008 popísaných 45 

génov a ich zostrihových variantov fungujúcich ako neuropeptidy alebo peptidové hormóny 

[1], pričom sa stále objavujú nové. 

K nedávno objaveným neuropeptidom patrí natalizín (NTL), ktorý je špecifický pre 

zástupcov kmeňa Arthropoda. Expresia NTL bola zistená u imág B. mori pomocou in situ 

hybridizácie a imunohistochemického farbenia. NTL sa v mozgu produkuje v dvoch párových 

neuronóch pomenovaných podľa svojho umiestnenia ako ADLI (anterior dorso-lateral 

interneurons) a ICLI (inferior contralateral interneurons). Ďalšie dva páry menších neurónov 

v podhltanovom gangliu  boli pomenované CLIS1 a CLIS2 (contralateral interneurons of the 
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suboesophageal ganglion). Funkcia NTL bola skúmaná na základe RNAi fenotypov u D. 

melanogaster a chrobáka Tribolium castaneum, u ktorých bola preukázaná znížená 

reprodukčná schopnosť. U B. mori sa taktiež predpokladá funkcia NTL pri rozmnožovaní [2]. 

Trissín bol identifikovaný ako ligand pre orphan GPCR receptor u D. melanogaster. 

 Pomenovaný bol podľa svojej terciárnej štruktúry vyznačujúcej sa tromi disulfidickými 

väzbami. U D. melanogaster je trissín a jeho receptor exprimovaný hlavne v CNS. Takáto 

lokalizácia vedie k domnienke, že trissín funguje ako centrálny neuropeptid, aj keď jeho 

fyziologická úloha ešte musí byť objasnená [3]. U B. mori bol trissín identifikovaný na 

základe sekvenčnej homológie. Jeho expresia bola dokázaná pomocou in situ hybridizácie v 

páre neurónov v mozgu a v dvoch pároch veľkých buniek vo frontálnom gangliu (Roller et 

al., nepublikované výsledky). 

V našej práci sme sa sústredili na tieto dva relatívne nové neuropeptidy. Na zacielenie 

expresie do neurónov, kde sa tieto neuropeptidy endogénne produkujú, je potrebné 

identifikovať ich špecifické promótory. Na to sme využili bakulovírusový expresný systém 

[4]. 

 

Materiál a metódy 

Bioinformatickou analýzou sme zistili regulačné upstream oblasti, počiatok transkripcie 

a translácie našich génov. Potenciálny promótorový úsek sme amplifikovali PCR reakciou 

z genómovej DNA. Na overenie účinnosti a špecificity nami zvolených oblastí bol použitý 

komerčne dostupný Bac-to-Bac® bakulovírusový expresný systém (Invitrogen). Izolované 

sekvencie sme klonovali do pFastBac™ vektora obsahujúceho in frame sekvenciu pre EGFP. 

Rekombinantný plazmid sme transformovali do E. coli MAX Efficiency® DH10Bac™. Tento 

kmeň obsahuje bakmidovú DNA a helper plazmid kódujúci transpozázu. Po transformácii 

buniek rekombinantným pFastBac™ vektorom dochádza k miestne špecifickej transpozícii 

rekombinantnej DNA kazety (obsahujúcej predpokladaný promótor-EGFP) z vektora do 

cieľového miesta na bakmide. Takýto rekombinantný plazmid sme izolovali a následne 

použili na transfekciu hmyzích Sf-9 buniek podľa pokynov výrobcu. 

Na dosiahnutie dostatočného titra vírusu sme infekcie hmyzích buniek Sf-9 opakovali 

každý týždeň. Následne sme médium s rekombinantným vírusom napichávali do čerstvo 

zvlečených lariev, resp. kukiel B. mori. Vpich bol vedený laterálne medzi abdominálne 

segmenty, na jedenkrát bolo aplikovaných 15 až 20 µl média s rekombinantným 

bakulovírusom. Po desiatich dňoch sme jedince vykazujúce známky infekcie vypitvali a 

v CNS sledovali prítomnosť zeleného fluorescenčného proteínu. V prípade pozitívneho 
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výsledku sme nervové pásky izolovali a analyzovali imunohistochemickým farbením. 

 

Výsledky a diskusia 

Navrhli sme dva varianty promótora pre NTL gén dlhé 470bp a 1865bp siahajúce až 

po štart kodón. Tieto sme naklonovali do pFastBac™ vektora, ktorý sme transformovali do 

E. coli MAX Efficiency® DH10Bac™ buniek a selektovali sme kolónie obsahujúce 

rekombinantný bakmid. Po príprave rekombinantných bakulovírusov sme nimi infikovali 

čerstvo zvlečené kukly B. mori. 

V prípade kratšieho variantu promótora sa nám nepodarilo dokázať jeho funkčnosť. 

Pravdepodobne išlo o príliš krátky úsek, ktorý neobsahoval všetky potrebné špecifické 

regulačné elementy. V prípade dlhšieho variantu sa nám podarilo navodiť silnú expresiu 

EGFP v troch pároch neurónov v mozgu. Po imunohistochemickom farbení s protilátkami 

proti natalizínu a EGFP sme dokázali kolokalizáciu signálov v dvoch pároch, ktoré sme 

identifikovali ako ADLI a ICLI neuróny (Obr. 1). V treťom páre neurónov v mozgu bolo 

EGFP exprimované nešpecificky. Tiež sa nám nepodarilo navodiť expresiu v malých CLIS1 

a CLIS2 neurónoch v podhltanovom gangliu. 

 

 
 

Obr. 1. Variant natalizínového promótora s dĺžkou 1865bp – mozog a podhltanové ganglion izolované 
z kukly, GFP je farbené na zeleno, natalizín na červeno. V ICLI neurónoch sme zaznamenali najsilnejší prekryv, 

v ADLI neurónoch slabší. 
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Podobne sme postupovali v prípade trissínu. Navrhli sme dva varianty promótora dlhé 

827 bp a 1119bp. Rekombinantné bakulovírusy sme napichávali do lariev B. mori. Obidva 

varianty sa ukázali byť funkčné bez výraznejších rozdielov v expresii EGFP. Expresný profil 

bol jednoznačný v dvoch pároch neurónov frontálneho ganglia, v ktorých predpokladáme aj 

endogénnu expresiu trissínu. V jednom páre neurónov, kde je endogénne exprimovaný trissín 

aj kalcitonín (Roller et al., nepublikované výsledky) sa nám túto kolokalizáciu podarilo 

dokázať (Obr. 2). V mozgu sa nám expresiu EGFP vyvolať nepodarilo. Slabý, ale 

rozpoznateľný signál sme však dostali aj v interneurónoch abdominálnych ganglii, čo značí, 

že nami zvolená sekvencia nie je úplne špecifická. Pravdepodobne sa v oboch variantoch 

jednalo o príliš krátku sekvenciu, úlohu však môžu hrať aj ďalšie neznáme regulačné 

elementy. 

 

 
 

Obr. 2. Trissínový promótor  – frontálne ganglion izolované z larvy. 
A. Zelená protilátka proti GFP 

B. Červená protilátka proti kalcitonínu 
C. Prekryv v páre neurónov 

 

Záver 

Podarilo sa nám identifikovať funkčné regulačné oblasti pre gény kódujúce natalizín a 

trissín. V prípade trissínu by bolo možné skúsiť ďalšie varianty pre špecifickejšiu a silnú 

expresiu v požadovaných neurónoch. Tieto oblasti by sme chceli ďalej použiť na konštrukciu 

stabilných transgénnych línií, u ktorých by bolo možné zacieliť expresiu transgénu do buniek 

prirodzene exprimujúcich uvedené neuropeptidy, čo môže prispieť k odhaleniu ich funkcie 

v organizme. 
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Abstract 

 Bryophytes in the historical parks and gardens of Bratislava 
This contribution is focused on the occurrence of bryophytes in selected historical parks and gardens of 

Bratislava and presents the sites in the term of bryophyte ecological groups and their phytogeographical analysis. 
Overall, 39 moss species (division Bryophyta) and 1 liverwort species (division Marchantiophyta) have been 
identified. As the cities in Slovakia are poorly studied from the bryological viewpoint, this article contributes to a 
survey of bryophytes in urban environment. 
 

Keywords: bryophytes, Slovakia, urban environment 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Machorasty sú neoddeliteľnou súčasťou ekosystémov Zeme a osídľujú rozmanité 

stanovištia s bežnými, ale aj extrémnymi podmienkami na život [1, 2]. V mestách rastú najmä 

na nezastavaných plochách, sú to tzv. zelené oázy mesta, kde majú priaznivé podmienky pre 

svoj rast a vývoj [3]. Medzi významné biorefúgiá v intraviláne mesta patria historické parky, 

botanické záhrady a cintoríny [2]. Viaceré druhy machorastov nevyžadujú špecifické 

podmienky pre osídlenie, prežitie či vývoj a preto predstavuje bryoflóra v urbánnom prostredí 

významnú časť mestskej vegetácie [4]. 

Mnohí bryológovia sa zameriavajú na bryologicky významnejšie alebo zaujímavejšie 

oblasti, kvôli čomu je územie Slovenska z hľadiska urbánnej bryoflóry nedostatočne 

preskúmané [5]. Parky sú definované ako zelené miesta zarastené stromami a lokalizované 

v zastavanej oblasti mesta, zriadené predovšetkým na rekreáciu a oddych [6]. 

Tento príspevok je zameraný na výskum bryoflóry v urbánnom prostredí Bratislavy. 

Cieľom bolo zistiť druhové zastúpenie machorastov vo vybraných historických parkoch a 

záhradách v intraviláne Bratislavy, charakterizovať lokality z hľadiska ekologických skupín 

machorastov a následne bola urobená fytogeografická analýza taxónov.  

 

Materiál a metódy 

 Zber machorastov prebiehal v bratislavských parkoch a záhradách počas leta a jesene 

roku 2013 a bol zameraný na 5 vybraných lokalít – Hradné záhrady, Arcibiskupská záhrada, 

Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada a Sad Janka Kráľa.  
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Machorasty boli zbierané z rozmanitých substrátov. Pri každom taxóne bol 

zaznamenaný dátum zberu, lokalita a substrát. Frekvencia výskytu taxónov bola vypočítaná 

podľa vzorca Fr (%) = (n1/N) x 100; n1 – počet lokalít, kde je daný druh prítomný; N – počet 

všetkých lokalít (Tab. 1). Nomenklatúra machorastov je uvádzaná podľa práce [7], 

pečeňoviek podľa práce [8]. Položky taxónov sú uložené v herbári SLO (herbár Katedry 

botaniky PriF UK, Bratislava). Taxón Schistidium apocarpum agg. nebol bližšie 

determinovaný, nakoľko výtrusnice, na ktorých sú podstatné znaky pre určenie druhov, 

chýbali. Taxón Bryum erythrocarpum agg. bol v juvenilnom štádiu a nebolo možné ho 

presnejšie určiť. 

 

Výsledky a diskusia  

 V skúmaných parkoch a záhradách bolo spolu nájdených 40 taxónov, z toho 1 taxón 

z oddelenia Marchantiophyta a 39 taxónov z oddelenia Bryophyta. Zo všetkých skúmaných 

lokalít bolo najviac druhov nájdených v Medickej záhrade (23). Najmenej druhov bolo 

nájdených v Arcibiskupskej záhrade (14), čo môže súvisieť s pravidelnou údržbou záhrady 

(kosenie, odstraňovanie odumretých drevín) [9]. 

Na všetkých vybraných lokalitách sa našli druhy Tortula muralis, Brachythecium 

rutabulum a Amblystegium serpens. Častý výskyt druhu Tortula muralis bol skúmaný aj práci 

[10], ktorá potvrdzuje, že tento taxón sa najčastejšie vyskytuje v britských domácich 

záhradách. Druhy vyskytujúce sa iba na jednej lokalite boli Brachytheciastrum velutinum, 

Bryum moravicum, Bryum rubens, Bryum ruderale, Ceratodon purpureus, Drepanocladus 

aduncus, Fissidens taxifolius, Grimmia pulvinata, Orthotrichum anomalum, Oxyrrhynchium 

hians, Phascum cuspidatum, Pseudocrossidium hornschuchianum, Pseudocrossidium 

revolutum, Rhynchostegium murale, Schistidium apocarpum agg., Syntrichia ruralis a 

Marchantia polymorpha (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Zoznam druhov nájdených na vybraných lokalitách, ekologické skupiny a frekvencia ich výskytu 
 

Druhy Lokalita Ekologická skupina F % 

Oddelenie Bryophyta    

Amblystegium serpens 1,2,3,4,5 A, B, C, D 100 

Barbula convoluta 1,3 A, B 40 

Barbula unguiculata 1,4 A, B 40 

Brachytheciastrum velutinum 1 C 20 
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Brachythecium rutabulum 1,2,3,4,5 A, B 100 

Brachythecium salebrosum 1,3,4,5 A, B, C 80 

Bryum argenteum 1,2,4,5 A, B, C 80 

Bryum bicolor 1,3,5 A, B 60 

Bryum caespiticium 1,4,5 A, B, C 60 

Bryum capillare 1,4,5 A, B, C 60 

Bryum erythrocarpum agg. juven. 1,3,4,5 A, B, C 80 

Bryum moravicum 4 C 20 

Bryum rubens 5 B 20 

Bryum ruderale 4 B 20 

Calliergonella cuspidata 1,3 B 40 

Ceratodon purpureus 3 D 20 

Didymodon fallax 2,4,5 A, C 60 

Didymodon rigidulus 1,5 A, B 40 

Drepanocladus aduncus 1 B 20 

Fissidens taxifolius 2 B 20 

Funaria hygrometrica 1,4 A 40 

Grimmia pulvinata 5 A 20 

Hypnum cupressiforme 1,2 A, C 40 

Kindbergia praelonga 1,3,4,5 A, B 80 

Leskea polycarpa 2,4 A, C 40 

Orthotrichum affine 1,2,3,4 B, C 80 

Orthotrichum anomalum 2 A 20 

Orthotrichum diaphanum 1,2,4 A, C 60 

Orthotrichum pumilum 1,2, 3 B, C 60 

Oxyrrhynchium hians 5 B 20 

Phascum cuspidatum 5 A, B 20 

Plagiomnium undulatum 2,3 B 40 

Pseudocrossidium hornschuchianum 1 B 20 

Pseudocrossidium revolutum 3 B 20 

Rhynchostegium murale 5 A 20 
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Schistidium apocarpum agg. 2 A 20 

Syntrichia ruralis 5 A 20 

Syntrichia virescens 1,3 B, C 40 

Tortula muralis 1,2,3,4,5 A, C 100 

Oddelenie Marchantiophyta    

Marchantia polymorpha 3 B 20 

 
Legenda tabuľky: Lokality: 1 - Medická záhrada, 2 - Arcibiskupská záhrada, 3 - Sad Janka Kráľa, 4 - 

Prezidentská záhrada, 5 - Hradný areál; F- Frekvencia výskytu jednotlivých druhov na lokalitách; Ekologické 
skupiny: A - epilitické druhy, B - epigeické druhy, C - epifytické druhy, D - epixylické druhy 

 

Zastúpenie jednotlivých ekologických skupín na lokalitách je uvedené na obr. 1. 

Celkovo prevládali epigeické a epilitické druhy, najmenej boli zastúpené epixylické. Kvôli 

absencii starých drevených lavičiek a pravidelnému odstraňovaniu odumretého dreva takmer 

na všetkých lokalitách, boli dva epixylické druhy nájdené iba v Sade Janka Kráľa. Na 

kmeňoch drevín sa vyskytovali niektoré taxóny, ktoré sa pôvodne radia medzi epilitické 

druhy. Podľa práce [11] je pravdepodobné, že neustála stavebná činnosť v meste spôsobila 

rozšírenie epilitických druhov na kôru stromov pokrytú prachom z budov, ktorý obsahuje 

betón. 

 

 
Obr. 1. - Výskyt machorastov na jednotlivých v substrátoch v parkoch a záhradách 

 
Na základe geografického rozšírenia machorastov podľa klimatických zón [12, 13, 14] 

patrí študovaná bryoflóra do šiestich hlavných skupín (obr. 2), najpočetnejšie boli druhy 

mierneho pásma (temperátne druhy).  
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Obr. 2. Rozdelenie machorastov na základe areálových typov  
 

Záver 

Na základe získaných údajov môžeme považovať parky za miesta s pomerne vysokou 

druhovou diverzitou machorastov v urbánnom prostredí [15]. Machorasty neosídľovali všetky 

mikrobiotopy na daných lokalitách rovnako [6], často chýbali na borke stromov a na 

vyčnievajúcich koreňoch stromov. Výrazná absencia epixylických druhov bola spôsobená 

vďaka pravidelnému odstraňovaniu odumretého dreva z parkov. 

Výsledný počet druhov nájdených na skúmaných lokalitách nie je konštantný a môže 

sa meniť vzhľadom na zmeny prírodných pomerov vplyvom parkových a sadovníckych 

úprav, prípadne možnými rekonštrukčnými prácami.  
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Abstract 
Changes in morphology and cell cycle in A549 and U2OS cell lines after treatment with magnetite 

nanoparticles with different coating. 
Given the small size, superparamagnetic properties and biocompatibility of iron oxide nanoparticles, γ-

Fe2O3 (maghemite) and Fe3O4 (magnetite) have a great potential for using in various biomedical applications 
(targeted drug transport, magnetic resonance imaging (MRI) as contrast media, and hyperthermia). Although 
MNPs (Magnetic Nanoparticles) have many advantages, it is still necessary to explore their effects on the cells. 
In this study, we investigated the effect of the spherical magnetite nanoparticles on cytoskeletal changes and cell 
cycle in human alveolar epithelial carcinoma cell line A549 and human osteosarcoma cell line U2OS. The MNPs 
particles considered in this study were coated with i) sodium oleate (SO-MNPs), ii) SO + polyethylene glycol 
(SO-PEG-MNPs), iii) SO + poly[lactic-co-glycolic acid]  (SO-PEG-PLGA-MNPs) and iiii) SO + bovine serum 
albumin (SO-BSA-MNPs). Our results indicated that the surface coating might determine the nano:bio 
interactions at least in vitro. 

 

Keywords: magnetite nanoparticles; A549 cells; U2OS cells; cytoskeleton; actin filaments; cell cycle 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nanočastice sú považované za vplyvný nástroj v oblasti technologických aplikácií. 

Jedinečné fyzikálno-chemické vlastnosti im dovoľujú interakciu s biologickými systémami. 

Parametre ako malá veľkosť, chemické zloženie, povrchová štruktúra, tvar a schopnosť 

zoskupovať sa, umožňujú neobmedzené úpravy ich základných vlastností: stabilita, 

biokompatibilita, rozpustnosť, životnosť v obehovom systéme, či riadená distribúcia liečiv 

[1]. Najvyššia dôležitosť sa pripisuje ich relatívne veľkej povrchovej ploche na jednotku 

hmotnosti, ktorá je zodpovedná za zmenu reaktivity tzn., že reaktivita sa zvyšuje so 

zmenšujúcou sa veľkosťou nanočastice [2].  

Vzhľadom na malú veľkosť, superparamagnetické vlastnosti a biokompatibilitu sú 

superparamagnetické nanočastice oxidu železa (SPIONs), γ-Fe2O3 (maghemit) a Fe3O4 

(magnetit) intenzívne využívané v oblasti biomedicínskych aplikácií. Využitie nachádzajú pri 

cielenom transporte liečiv, kde je terapeutická látka súčasťou polymérneho obalu a 

nanočastica je vplyvom externého magnetického poľa transportovaná do cieľového tkaniva 

(napr. nádorové tkanivo), v magnetickej rezonancii (z angl. Magnetic Resonance Imaging, 
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MRI) ako kontrastné látky a hypertermii. Magnetické nanočastice sú schopné vplyvom 

striedavého magnetického poľa vyvolať lokálnu hypertermiu, zvýšenie teploty v cieľovom 

tkanive, napr. v oblasti nádoru (41–45°C) a napomôcť tak k jeho zničeniu [3, 4].Využívanie 

MNPs v medicíne by značne prispelo k zlepšeniu diagnostiky a terapie, avšak niektoré štúdie 

preukázali, že môžu byť pre ľudské zdravie aj nebezpečné [4].  

Cieľom našej práce bolo štúdium vplyvu MNPs s rôznou povrchovou úpravou na 

morfológiu buniek a zmeny v bunkovom cykle (G0/G1, S a G2/M fázy). Väčšina dostupných 

informácii o MNPs sa zameriava hlavne na ich cytotoxické vlastnosti a schopnosť indukovať 

oxidačný stres. Vplyv MNPs na zmeny cytoskeletu buniek a základné bunkové procesy ako je 

proliferácia, bunková signalizácia, bunkový cyklus je ešte 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 požité v experimentoch boli obalené: 1) oleátom sodným (SO-

MNPs); 2) SO a polyetylén glykolom (SO-PEG-MNPs); 3) SO, PEG a kopolymérom 

kyseliny mliečnej a glykólovej (SO-PEG-PLGA-MNPs); 4) SO a hovädzím albumínovým 

sérom (SO-BSA-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. Epiteliálna osteosarkómová 

bunková línia U2OS bola kultivovaná v DMEM médiu s 10% fetálnym teľacím sérom (FBS), 

prídavkom glukózy (4,5 g/L) 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 médiu s 2% FBS. 

Ovplyvňovanie buniek.  

A549 a U2OS bunky sme ovplyvňovali SO-MNPs, SO-PEG-MNPs a SO-BSA-MNPs 

po dobu 1h s 2mM koncentráciou MNPs a 24h s 0.3mM koncentráciou, SO-PEG-PLGA-

MNPs 1h s 0.2mM koncentráciou. 

Fluorescenčná vizualizácia cytoskeletu (aktín). 

A549 a U2OS bunkové línie sme nasadili na sklíčka. Na druhý deň sme bunky 

ovplyvnili MNPs. Po skončení vplyvu sme bunky premyli 3x v PBS, fixovali v 4% PFA/PBS 

15min pri LT a 3x premyli v PBS. Bunky sme permeabilizovali v 0,05% TRITON X-
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100/PBS, 15min pri LT a 3x premyli v PBS. Následne sme bunky ošetrili 3% BSA/PBS, 30 

min pri LT a farbili rodamín-faloidínom (Life Technologies) riedenom v 3% BSA/PBS 

(1:500) pri teplote 37°C, 1h. Bunky sme 3x premyli v PBS a pokračovali sme farbením 

bunkového jadra pomocou DAPI (1:500 v 3% BSA/PBS) a ponechali v termostate pri teplote 

37°C, 15min. Bunky sme premyli 3x v PBS, následne 3x sterilnou redestilovanou vodou, 

fixovali v montovacom médiu a upevnili lakom. Zafarbené bunky sme hodnotili 

fluorescenčne mikroskopom Axio Imager a využitím softvéru ISIS (MetaSystem GmbH; 

Altussheim, Nemecko). 

Analýza bunkového cyklu. 

Jednotlivé fázy bunkového cyklu sme stanovili pomocou prietokovej cytometrie. Pri 

analýze obsahu DNA sme určovali zastúpenie buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu 

(G0/G1, S a G2/M). Bunky sme zozbierali a premyli 2x v PBS. Bunky sme permeabilizovali 

v 300 µl 0,05% TRITON-X a v prítomnosti 15µl 1% RNázy A a inkubovali pri teplote 37°C, 

po dobu 20min. Následne sme v cytometrickej skúmavke zmiešali 20µl propídium jodidu 

so suspenziou buniek a analyzovali ich pomocou prietokového cytometra FACS Altra 

(Beckman-Coulter) a programu FCS Express (De Novo Software). 

 

Výsledky a diskusia 

Fluorescenčná vizualizácia cytoskeletu (aktín). 

V A549 bunkách ovplyvnených 1h SO-MNPs a SO-PEG-PLGA-MNPs sme pozorovali 

poškodenie cytoskeletu buniek sprevádzaného fragmentáciou aktínových filamentov 

v porovnaní s kontrolou. Naopak u buniek ovplyvnených ostatnými MNPs  sme 

pozorovali len mierne porušenie sieťovej štruktúry aktínových filamentov. V bunkách 

ovplyvnených 24h SO-MNPs a SO-PEG-PLGA-MNPs sme pozorovali poškodenie 

cytoskeletu buniek spojené s odtrhávaním aktínových filamentov. U buniek ovplyvnených 

24h SO-PEG-MNPs sme pozorovali úplný rozpad cytoskeletu a 24h vplyve SO-BSA-MNPs 

sme pozorovali mierne porušenie sieťovej štruktúry aktínových filamentov v porovnaní 

s kontrolou (Obr. 1). 
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Obr. 1 Efekt 1h (hore) a 24h (dole) vplyvu MNPs na cytoskelet A549 bunkovej línii 

 

V U2OS bunkách ovplyvnených 1h SO-MNPs, SO-PEG-MNPs a SO-PEG-PLGA-MNPs 

sme pozorovali mierne porušenie cytoskeletu. V U2OS bunkách ovplyvnených 24h SO-MNPs a 

SO-BSA-MNPs sme pozorovali úplné poškodenie cytoskeletu buniek sprevádzaného 

fragmentáciou aktínových filamentov a následnou tvorbou terčových štruktúr aktínu 

v porovnaní s kontrolou. U buniek ovplyvnených 24h SO-PEG-MNPs sme pozorovali úplné 

rozrušenie siete filamentov aktínu v porovnaní s kontrolou a u buniek ovplyvnených SO-

PEG-PLGA-MNPs sme tiež pozorovali porušenie sieťovej štruktúry aktínových filamentov 

v porovnaní s kontrolou (Obr. 2). 

Obr. 2 Efekt 1h (hore) a 24h (dole) vplyvu MNPs na cytoskelet U2OS bunkovej línii 

 

Poškodenie cytoskeletu bolo pozorované aj v iných experimentoch, napr. pri vplyve (3 

dni) nanočastíc striebra na primárne potkanie bunky mozgovej kôry [5], 1h vplyve dextranom 

alebo citrátom obalených nanočastíc oxidu železa (IONPs) na ľudské endotelové bunky z 

pupočníkovej žily- HUVEC [6], alebo 24h vplyve komerčne dostupných IONPs Resovist 

a magnetolipozómov na primárne ľudské endotelové bunky (hBOECs) [7]. Žiadny efekt na 

1h 

24h 

1h 

24h 
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cytoskelet nebol pozorovaný napr. pri 24h vplyve kremíkových NPs na ľudské melanómové 

bunky A375 [8]. 

Analýza bunkového cyklu. 

V A549 bunkách ovplyvnených 1h SO+PEG+PLGA+MNPs a SO+BSA+MNPs sme 

pozorovali zvýšenie percentuálneho zastúpenia buniek  v S a G2/M fázach bunkového cyklu v 

porovnaní s kontrolou. Pri 1h vplyve SO+PEG+MNPs sme pozorovali zníženie počtu buniek 

v G2/M fáze. V bunkách ovplyvnených 24h MNPs sme pozorovali pri všetkých obalových 

typoch MNPs zvýšenie percentuálneho zastúpenia buniek v S a G2/M fázach bunkového 

cyklu (Obr. 3). 

Obr. 3 Efekt 1h (vľavo) a 24h (vpravo) vplyvu MNPs na bunkový cyklus A549 bunkovej línie 

 

V U2OS bunkách ovplyvnených 1h SO+PEG+PLGA+MNPs sme pozorovali zvýšenie 

percentuálneho zastúpenia buniek v S a G2/M fázach bunkového cyklu v porovnaní 

s kontrolou. V bunkách ovplyvnených 1h SO+PEG+MNPs zaznamenali zvýšenie počtu 

buniek v G2/M a pri SO+BSA+MNPs v S fáze. V bunkách ovplyvnených 24h SO+MNPs, 

SO+PEG+MNPs a SO+BSA+MNPs sme pozorovali zvýšenie percentuálneho zastúpenia 

buniek v S fáze bunkového cyklu na rozdiel od SO+PEG+PLGA+MNPs. Pri 24h vplyve 

SO+PEG+MNPs a SO+PEG+PLGA+MNPs sme zaznamenali pokles buniek v G2/M fáze 

v porovnaní s kontrolou. V prípade SO+MNPs sme zaznamenali najvýraznejší pokles počtu 

buniek v G0/G1 fáze a u SO+PEG+PLGA+MNPs najvýraznejší nárast (Obr. 4). 

Obr. 4 Efekt 1h (vľavo) a 24h (vpravo) vplyvu MNPs na bunkový cyklus U2OS bunkovej línie 
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Odlišné výsledky ako naše boli pozorované pri 24h vplyve železa a magnetitu na 

ľudskú pečeňovú bunkovú líniu BEL-7402 [9] a 24h vplyve nanočastíc zlata na A549 bunky, 

kde pozorovali nárast počtu buniek v G0/G1 fáze a pokles v S fáze bunkového cyklu [10] čo 

sme my pozorovali len pri 24h vplyve SO+PEG+PLGA+MNPs. 

 

Záver 

Žijeme v industriálnej spoločnosti, kde sa dostávame dennodenne do styku 

s priemyselnými nanočasticami a ešte je aj veľký záujem o využitie nanotechnológií 

v biomedicíne, preto je veľmi dôležité poznať aj negatívne účinky takýchto materiálov. 

V našich experimentoch sme zistili, že MNPs s rôznou povrchovou úpravou ovplyvnili 

morfológiu A549 a U2OS buniek (najviac pri 24h expozícii MNPs). K SO+MNPs (1h) sa 

nevieme vyjadriť, lebo nám chýbajú údaje v dôsledku problémov pri meraní. Predpokladáme, 

že skôr veľkosť nanočastíc (závisí od množstva obalov) ako povrchová modifikácia 

ovplyvňuje biologickú aktivitu jednotlivých magnetických kvapalín, ktoré sa bežne využívajú 

vo farmaceutickom priemysle.  
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Abstract 
 Yeast Kluyveromyces lactis as a potential producer of squalene 

Neutral lipids serve mainly as a reservoir of cellular energy, but may also represent the building blocks 
in the formation of membranes. During normal conditions they are not able to integrate into the membrane, 
thereby they aggregate and form a hydrophobic lipid particles. An important non-polar lipid with extensive use is 
squalene. One approach to increase the accumulation of squalene in yeast cells is partial inhibition of the enzyme 
squalene epoxidase by terbinafine. The ability of  Kluyveromyces lactis yeast to ferment lactose seems to be an 
interesting alternative in the biotechnological production of squalene. Our results shown that K. lactis is a 
promising microorganisms for squalene production via the manipulating of  squalene epoxidase activity. 
  

Keywords: neutrálne lipidy; skvalén; skvalén epoxidáza; kvasinky Kluyveromyces lactis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Lipidy majú v bunkách rozmanité funkcie. Niektoré druhy zastávajú dôležitú úlohu 

ako zásobáreň energie (triacylglyceroly), iné sú súčasťou bunkových membrán (fosfolipidy) 

a ako súčasť dynamického metabolizmu bunky zohrávajú aj signálnu funkciu [1].  

 Medzi hlavné neutrálne lipidy v kvasinkách patria triacylglyceroly (TAG) a steryl 

estery (SE), ktoré sú syntetizované v endoplazmatickom retikule. Neutrálne lipidy sú najmä 

energeticky bohatými zásobnými molekulami (TAG a mastné kyseliny), no slúžia aj ako 

prekurzory stavebných blokov membrán (mastné kyseliny) alebo sú priamo stavebnými 

blokmi (steroly v SE) [2]. TAG a SE sú v bunkách kvasiniek uložené v špecifických 

kompartmentoch - lipidových partikulách, ktoré z hľadiska štruktúry pripomínajú cicavčie 

lipoproteíny. Nakoľko neutrálnym lipidom chýbajú nabité (polárne) skupiny, nie sú vhodnými 

zložkami membránovej dvojvrstvy [3]. 

 Lokalizácia enzýmov zodpovedných za syntézu TAG a SE zohráva významnú úlohu 

v regulácii homeostázy neutrálnych lipidov. Prítomnosť prekurzorov, ktoré sa podieľajú na 

syntéze neutrálnych lipidov má taktiež vplyv na udržanie ich homeostázy [4]. 

 Významným nepolárnym lipidom popri TAG a SE je skvalén. Skvalén predstavuje 

špecifický intermediát v biosyntetickej dráhe ergosterolu u kvasiniek a cholesterolu 

u cicavcov. Jeho syntéza prebieha podobne ako u TAG a SE v endoplazmatickom retikule. Za 

štandardných podmienok je hladina skvalénu v bunkách nízka, nakoľko je konvertovaný 

sledom enzymatických reakcií na konečný produkt, ergosterol [5]. Skvalén sa prirodzene 
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vyskytuje v oleji zo žraločej pečene a je cennou látkou, ktorá má viacero pozitívnych účinkov 

na ľudský organizmus. Dokáže znižovať nadbytočnú syntézu cholesterolu v organizme, a tým 

zvyšovať pružnosť ciev [6], ako antioxidant chráni pokožku [7] a taktiež boli preukázané jeho 

chemoprotektívne účinky pri rakovine pľúc a hrubého čreva [8]. V súčasnosti sa skvalén 

využíva v kozmetickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle [9].  

 Obmedzené prírodné zdroje skvalénu otvárajú cestu pre hľadanie iných zdrojov na 

biotechnologickú produkciu tejto látky. Vhodnou alternatívou sa zdajú byť kvasinky, ktoré 

syntetizujú skvalén v izoprenoidnej dráhe ako prvý prekurzor biosyntézy ergosterolu [10].  

 Prirodzeným spôsobom ako vyvolať zvýšenie hladiny skvalénu v bunkách je 

ovplyvnenie metabolickej dráhy, v ktorej sa daná látka syntetizuje/spotrebúva. V tejto práci 

sme sa zamerali na dosiahnutie akumulácie skvalénu v post-skvalénovej časti biosyntetickej 

dráhy ergosterolu. Enzým skvalén epoxidáza, ktorý je kódovaný génom ERG1 zabezpečuje 

premenu skvalénu na skvalén epoxid v biosyntetickej dráhe ergosterolu. Zníženú aktivitu 

tohto enzýmu možno dosiahnuť špecifickým inhibítorom terbinafínom [11]. Terbinafín je 

antifungálna látka, patriaca do triedy alylamínov, ktorej mechanizmom účinku je 

nekompetitívna inhibícia enzýmu skvalén epoxidázy [12].  

 Existujú viaceré štúdie týkajúce sa zvyšovania obsahu skvalénu, ktoré boli 

uskutočnené za použitia kvasinkových mikroorganizmov, baktérií a rias, no komerčné 

využitie produkcie skvalénu bolo limitované vysokými výrobnými nákladmi [9]. Vhodnou 

voľbou pre biotechnologickú produkciu skvalénu sú kvasinky Kluyveromyces lactis, schopné 

fermentácie laktózy z odpadových látok mliekarenského priemyslu, napr. srvátky.  

 Cieľom našej práce bolo zistiť, či majú kvasinky K. lactis potenciál stať sa vhodným 

zdrojom neutrálnych lipidov. Zisťovali sme, ako sa prejaví prítomnosť terbinafínu ako 

inhibítora skvalén epoxidázy na zastúpenie neutrálnych lipidov izolovaných z testovaného 

kmeňa K. lactis a do akej miery jeho vplyvom dochádza k zvýšenej akumulácii skvalénu. 

 

Materiál a metódy 

 Použité kmene: kmeň Kluyveromyces lactis GG2007 (α, ura3, ade1, ade2) 

 Použité metódy: Stanovenie citlivosti testovaného kmeňa voči inhibítoru skvalén 

epoxidázy - terbinafínu metódou kvapkového testu. Kvalitatívna analýza neutrálnych lipidov 

prostredníctvom metódy TLC (thin layer chromatography). Kvantitatívne zastúpenie 

nesaponifikovateľných lipidov (ergosterolu a skvalénu) pomocou metódy HPLC (high-

performance liquid chromatography) v prítomnosti terbinafínu.  
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Výsledky a diskusia 

 Fenotypová analýza K. lactis bola vykonaná za účelom stanovenia citlivosti 

testovaného kmeňa k terbinafínu v rôznych koncentráciách (2,5; 5 a 7,5 µg.ml-1), pričom ako 

zdroj uhlíka bola použitá glukóza alebo laktóza. 

 

 Citlivosť testovaného kmeňa bola stanovená prostredníctvom kvapkového testu na 

YPD a YPL médiu s prídavkom rôznych koncentrácií terbinafínu (Obr. 1). Z obrázku 

vyplýva, že testovaný kmeň K. lactis je citlivejší voči terbinafínu, ak rastie na médiu 

s obsahom laktózy (YPL).  

 V ďalšom kroku bola uskutočnená kvalitatívna analýza frakcie neutrálnych lipidov 

prostredníctvom TLC (thin layer chromatography), pričom neutrálne lipidy boli izolované z 

celkového bunkového homogenátu. Výsledky poukazujú na zvyšovanie hladiny skvalénu 

nezávisle od použitého zdroja uhlíka. Naopak, obsah SE so stúpajúcou koncentráciu 

terbinafínu klesá. Predpokladá sa, že steroly viazané v molekulách SE sú mobilizované 

a využité na kompenzáciu nedostatku ergosterolu v bunke, v dôsledku zablokovania jeho 

biosyntetickej dráhy (Obr. 2).  

 

 

Obr. 1. Kvapkový test.  Rast testovaného kmeňa K. lactis bez prítomnosti a v prítomnosti rôznych 
koncentrácií terbinafínu (2,5; 5 a 7,5 µg/ml-1) na médiu s obsahom glukózy (YPD) a laktózy (YPL). 

Kultivácia pri 28°C po dobu 3 dni. 
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 Na kvantifikáciu zvýšenej hladiny skvalénu bola využitá metóda HPLC (high-

performance liquid chromatography), pričom na izoláciu lipidov boli použité bunky, ktoré 

boli kultivované v médiu s obsahom glukózy alebo laktózy a v prítomnosti rôznych 

koncentrácii terbinafínu. Získané údaje potvrdili výsledky z TLC analýzy a teda, že s 

narastajúcou koncentráciou terbinafínu dochádza v bunkách k zvýšenej akumulácii skvalénu. 

HPLC analýza však odhalila, že pri najvyššej koncentrácii terbinafínu je akumulácia skvalénu 

v bunkách, rastúcich v médiu s laktózou takmer dvojnásobná, v porovnaní s bunkami, ktoré 

rástli v médiu s glukózou. Na úrovni ergosterolovej frakcie nedochádza z kvantitatívneho 

hľadiska k významným zmenám (Obr. 3).  

 

 

Obr. 2. Chromatogram  TLC analýzy neutrálnych lipidov kvasiniek K. lactis. S narastajúcou 
koncentráciou terbinafínu dochádza k zvýšenej akumulácii skvalénu a súčasne k úbytku SE. Úroveň hladiny 

ergosterolu v bunkách nevykazuje zmeny. 
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Záver 

 Z výsledkov vyplýva, že inhibícia enzýmu skvalén epoxidázy prostredníctvom jej 

špecifického inhibítora terbinafínu vedie v bunkách kvasiniek Kluyveromyces lactis 

k významnej akumulácii skvalénu. Aj napriek tomu, že bunky sú pri použití laktózy ako 

zdroja uhlíka na terbinafín citlivejšie, zdá sa, že z hľadiska zvýšenej produkcie skvalénu sa 

práve laktóza javí ako vhodnejšia alternatíva. 
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Abstract 

The impact of  the pumped-storage hydropower plant Čierny Váh on caddisfly communities 
The trichopterological research was conducted in six localities of the Čierny Váh river and one locality in 

the Váh river, not far from the confluence of the Biely Váh and the Čierny Váh rivers. The upper part of the 
Čierny Váh river represents an undisturbed section, which was examined in four localities. After this section, the 
river is impacted by the pumped-storage hydropower plant Čierny Váh. Cluster analysis (Ward´s method) 
separated two below-dam localities from other metarhithral localities. The last locality belonged to the 
unimpacted group, which signalised renaturalization of the river. The dominant species of the unimpacted 
section was Ecclisopteryx dalecarlica while the below-dam section was dominated by a tolerant genus 
Hydropsyche. 
 

Keywords: caddisflies; dam; epirhithral; metarhithral; renaturalization; tributary effect 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Potočníky (rad Trichoptera) predstavujú dôležitú súčasť makrozoobentosu, ktorá sa 

využíva pri biologickom hodnotení kvality vôd [1]. Spoločenstvá potočníkov v nenarušených 

tokoch vykazujú vysokú mieru diverzity. Aj pri malých zmenách môže dôjsť k vymiznutiu 

viacerých druhov z narušeného úseku [2]. Medzi významných činiteľov negatívne 

vplývajúcich na makrozoobentos a tým aj na potočníky, patria priehrady [3 – 4]. 

Táto práca sa zameriava na spoločenstvá potočníkov Čierneho Váhu a na zmeny, ktoré 

v tomto spoločenstve nastali vplyvom prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.  

Vybrané skupiny makrozoobentosu povodia horného Váhu, vrátane potočníkov, 

preskúmal Krno [5], keď klasifikoval prítoky horného toku Váhu vrátane rieky Čierny Váh.  

 

Materiál a metódy 

Zbery makrozoobentosu boli robené na jednotlivých lokalitách v rokoch 2012 až 2014. 

Celkovo bolo skúmaných sedem lokalít. Prvá lokalita (L1) sa nachádzala v epiritrálovom 

úseku na Ždiarskom potoku (prítok Čierneho Váhu) v nadmorskej výške 1000 m, ktorá 

zastupuje Čierny Váh v nadmorskej výške 1 000 m pre lepší prístup. Ďalšia lokalita (L2) sa 

nachádzala na Čiernom Váhu v blízkosti obce Liptovská Teplička v nadmorskej výške 800 m. 

Nasledovali dve lokality (L3 a L4) nad vodnou nádržou Čierny Váh, pričom druhá z nich bola 
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od nádrže vzdialená približne 300 m. Pod vodnou nádržou sa nachádzala lokalita L5 a ďalej 

po prúde (vzdušnou čiarou 7 km od nádrže) v blízkosti obce Kráľova Lehota sa nachádzala 

lokalita L6. Posledná lokalita (L7) bola na Váhu, približne 2 km pod sútokom riek Čierny a 

Biely Váh. 

Na všetkých lokalitách boli robené kvalitatívne zbery pomocou hydrobiologickej 

sieťky za použitia ,,kicking metódy“ [6]. V zberoch bol zahrnutý jarný, letný aj jesenný 

aspekt na všetkých lokalitách s výnimkou L1 a L2, kde zatiaľ neboli robené jarné zbery. 

Získaný biologický materiál bol v teréne fixovaný v 4%-nom roztoku formaldehydu. 

Potočníky boli určené v laboratóriu pomocou determinačného kľúča Waringera a Grafa [7]. 

Veľkú časť jedincov z rodu Hydropsyche nebolo možné určiť do druhu kvôli nízkemu 

vývinovému stupňu lariev. Jedince rodu Rhyacophila, ktoré nemožno podľa kľúča určiť do 

druhu boli uvedené ako Rhyacophila sensu stricto (s. s.) Získané druhové dáta boli 

vyhodnotené zhlukovou analýzou Wardovou metódou v štatistickom programe PAST (1.34) 

[8] a zastúpenie potravných funkčných skupín potočníkov bolo vyhodnotené v programe 

ASTERICS (3.3.1) [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkovo bolo determinovaných 6 977 lariev potočníkov patriacich do 12 čeľadí (tab. 

1). Medzi významne zastúpené druhy patrí druh Ecclisopteryx dalecarlica, ktorý citlivo 

zareagoval na prítomnosť priehrady, pod ktorou (L5) sa takmer nevyskytoval, hoci na L2 a L3 

bol druh dominantný a na L4 eudominantný. Na druhej lokalite pod priehradou (L6) došlo k 

čiastočnému zotaveniu a tento druh tu bol subdominantný a na poslednej lokalite (L7), ktorá 

sa nachádza pod sútokom s Bielym Váhom bol opäť dominantný. Podobne bol priehradou 

ovplyvnený pravdepodobne aj druh Micrasema minimum, ktorý bol eudominantný na L3 s 

vyše 32%-ným podielom, na ďalšej lokalite to bolo už len asi 16 % a pod priehradou 

nedosahoval ani 0,1 %. K miernemu nárastu u tohto druhu došlo na L6, ale na L7 znova 

poklesol pod 1 %. Zaujímavý je aj výskyt vzácneho druhu M. setiferum na lokalitách L4 a L6.  

Pomocou zhlukovej analýzy Wardovou metódou boli skúmané lokality rozdelené do 

troch skupín (obr. 1). Prvú skupiny predstavuje samostatne L1. Táto lokalita sa ako jediná 

nachádzala v epiritrálovom úseku, preto je tu druhové spektrum veľmi odlišné. S 

eudominantným postavením sa tu vyskytovali druhy Drusus annulatus a D. discolor. Medzi 

subdominanty patril druh Ecclisopteryx madida a Allogamus auricollis.  

 Do druhej skupiny patria tri podskupiny lokalít, prvú tvoria L3 a L4, druhú L2 a L7 a 

tretiu L5 a L6. Podobnosť lokalít druhej podskupiny mohla byť daná zastúpením rodu 
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Rhyacophila a druhov Allogamus auricollis a E. dalecarlica. Avšak na L2 ešte neboli robené 

jarné zbery, ktoré by mohli lokalitu priradiť bližšie k L3 a L4. Pravdepodobnejším dôvodom 

by mohol byť vplyv prítokov Boca a Hybica, ktoré prislúchajú rovnako ako L2 do metaritrálu 

[5]. Z lokalít tretej podskupiny priehrada výrazne ovplyvnila L5, kde dominoval tolerantný 

rod Hydropsyche, zastúpený najmä druhmi Hydropsyche incognita a H. siltalai. Nárast počtu 

druhov na L6 by mohol indikovať čiastočné zotavenie toku, ale kvôli silnému zastúpeniu rodu 

Hydropsyche a subdominantnému postaveniu druhu E. dalecarlica je treba túto lokalitu stále 

považovať za významne ovplyvnenú priehradou. Pod sútokom Čierneho a Bieleho Váhu (L7) 

došlo k zlepšeniu stavu toku, čo mohlo byť spôsobené aj vplyvom prítokov Boce alebo 

Hybice, keďže nenarušené prítoky pozitívne ovplyvňujú spoločenstvá makrozoobentosu 

hlavného toku pod priehradou [10]. O zotavení lokality svedčilo dominantné zastúpenie druhu 

E. dalecarlica, pokles dominancie u rodu Hydropsyche a vyrovnaný pomer tolerantného 

druhu H. incogita a citlivejšieho druhu H. instabilis [11]. 

 

 
Obr. 1. Dendrogram podobnosti lokalít vytvorený pomocou zhlukovej analýzy Wardovou metódou 

 

V rámci potravných funkčných skupín u potočníkov (obr. 2) mala priehrada negatívny 

vplyv na drviče, ktoré na L5 mali iba 4,7%-ný podiel, kým nad priehradou (L4) to bolo 21 %. 

To je v súlade s konceptom diskontinuity, ktorý predpokladá pokles obsahu hrubej organickej 

hmoty pod priehradou a negatívny vplyv na drviče [3]. Ďalej po prúde podiel drvičov vzrastal. 

227



Okrem tejto skupiny došlo k výraznému poklesu aj u zberačov a zoškrabávačov. Kvôli 

vysokému zastúpeniu rodu Hydropsyche dominovali na L5 a L6 pasívne filtrátory. 

 

Tab. 1. Dominancia (%) jednotlivých druhov potočníkov na skúmaných lokalitách 
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Tab. 1. (pokračovanie) Dominancia (%) jednotlivých druhov potočníkov na skúmaných lokalitách  

 

 
 

 
 

Obr. 2. Percentuálne zastúpenie potravných funkčných skupín na jednotlivých lokalitách. 
L1 – Ždiarsky potok; L2 – Liptovská Teplička; L3 – Nad priehradou, vyššie; L4 – Priamo nad priehradou;  

L5 – Pod priehradou 1; L6 – Pod priehradou 2; L7 – Váh - Červený kút 
 

Záver 

Spoločenstvo potočníkov Čierneho Váhu citlivo reagovalo na zmeny vyvolané 

prečerpávacou vodnou elektrárňou. Prvá lokalita predstavuje charakteristický epiritrálový 

úsek, ostatné lokality patria do metaritrálu. Podobnosť L2 s L7 mohol spôsobiť vplyv Boce 

a Hybice, alebo chýbajúci jarný zber. Zároveň však priradenie L7 do skupiny s lokalitami nad 

priehradou signalizuje renaturalizáciu toku. To bolo zrejme spôsobené vplyvom prítokov 

alebo samočistiacou kapacitou toku, prípadne kombináciou oboch faktorov. Najväčšia 

podobnosť je medzi L3 a L4, za ktorými nasledovala priehrada s priamym vplyvom na L5. 

Hoci sa spoločenstvo potočníkov na L6 čiastočne zotavilo, čo sa prejavilo nárastom 
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druhového bohatstva, stále tu dominovali filtrátory z rodu Hydropsyche. Tie boli najviac 

zastúpené na lokalite priamo pod priehradou, zatiaľ čo podiel drvičov, zoškrabávačov a 

zberačov výrazne poklesol.  

Vplyv priehrady bude podrobnejšie preskúmaný aj pomocou vyhodnotenia 

kvantitatívnych zberov. Z týchto zberov bude, okrem iného, možné overiť či je pomer 

H.instabilis/H.incognita vhodný indikátor zlepšenia stavu toku. 

 

Poďakovanie 

Prof. RNDr. Iľjovi Krnovi, DrSc. ďakujeme za cenné rady. Zároveň ďakujeme všetkým, 

ktorí sa zúčastnili zberov a triedenia makrozoobentosu. Táto práca vznikla za finančnej 

pomoci grantu VEGA 1/0176/12. 

 

Zoznam použitej literatúry  

[1] Rosenberg D. M., Resh V. H. (1993) Freshwater biomonitoring and benthic macro-

invertebrates. Chapman & Hall, NY, London, p. 27 

[2] Spence J. A., Hynes H. B. N. (1971) J. Fish. Res. Board Can. 28(1), p. 35 

[3] Ward J. V., Stanford J. A. (1983) The serial discontinuity concept of lotic ecosystems. 

In: Fontaine T. D., Bartell S. M. (ed.) Dynamics of lotic ecosystems. Ann Arbor Science 

Publishers, Michigan, p. 29 

[4] Ward J. V., Stanford J. A. (1995) Regul. River 10, p. 159 

[5] Krno I. (1987) Acta Fac. Rerum Zoo. 29, p. 33 

[6] Frost S., Huni A., Kershaw W. E. (1971) Can. J. Zool. 49 (2), p. 167 

[7] Waringer J., Graf W. (1997) Atlas der österreichischen Köcherfliegenlarven unter 

Einschluß der angrenzenden Gebiete. Facultas Universitätsverlag, Wien p. 23 

[8] Hammer Ø., Harper D. A. T., Ryan P. D. (2005) PAST – Paleontological STatistics, 

ver. 1.34 

[9] AQEM CONSORTIUM (2002) Manual for the application of the AQEM system. A 

comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, 

developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0. 

[10] Katano I., Negishi J., Minagawa T., et al. (2009) J. N. Am. Benthol. Soc. 28, p. 331 

[11] Pirvu M., Pacioglu O. (2012) KMAE 407 (3), p. 1 

230



Vplyv vybraných extraktov slinných žliaz kliešťov (SGE) na prenos 
signálov regulovaných s transforming growth factor beta-1 (TGF-β1) 

v rôznych typoch buniek 
 

Viera Holíková, Iveta Štibrániová 
 

Slovenská Akadémia Vied, Virologický ústav, Oddelenie ekológie vírusov, Dúbravská cesta 9, 
845 05 Bratislava, Slovenská republika; viruholi@savba.sk 

 
 

Abstract 

Effect of selected salivary glands extracts on signal pathways regulated with TGF-β1 in different cell 
types.  

TGF-β1, as a potent anti-mitogenic and pro-apoptotic factor, initiates cellular responses by binding to 
receptors and activation of specific downstream intracellular effectors, the SMAD proteins. In late stage of 
tomour, TGF-β1 may have tomour promoter function and effects directly on tumour cells via subverted SMAD-
dependent and / or SMAD-independent pathways. TGF-β1 triggers the effect via the SMAD pathway in SiHa 
cells, whereas in HeLa cells through the p38 cascade. Because of TGF-β1-binding activities of tick SGE, we 
tested ability of SGE with anti-TGF-β1 activity suppress TGF-β1 signal transduction in both cell lines. These cell 
lines were transfected with pSBE4-Luc / pRL-TK plasmids for SMAD-dependent pathway and with p3TP-lux / 
pRL-TK which signal pathway flowing through the p38 cascade. TGF-β1 signal pathway was detected by the 
Dual Luciferase Reporter assay. 
 

Keywords: TGF-β1; signal pathways; SGE (Salivary glands extracts); binding activity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kliešte sú obligátne krv-cicajúce ektoparazity spôsobujúce stratu krvi, poškodenie 

hostiteľa a prenášajú široké spektrum patogénov, ktoré vyvolávajú ochorenia u ľudí a zvierat. 

Rozhranie medzi kliešťom a hostiteľom tvorí koža. Poškodenie kože spúšťa kaskádu udalostí, 

vrátane zápalu, tvorby a remodelácie tkaniva, ktoré nakoniec vedú prinajmenšom k čiastočnej 

obnove hojacej sa oblasti. Aby sa kliešte úspešne nacicali, vyvinuli stratégie úniku pred 

obranou hostiteľa. Sliny kliešťa sú zmesou farmakologicky aktívnych látok, ktoré ovplyvňujú 

hemostázu a zápalové reakcie [1 - 2]. 

Sliny kliešťov obsahujú faktory, ktoré viažu a tiež neutralizujú biologické aktivity 

dôležitých cytokínov, chemokínov [3] a rastových faktorov [4]. Molekuly produktov slinných 

žliaz viažu transformujúci rastový faktor beta 1 (transforming growth factor beta TGF-β1), a 

to v závislosti na druhu kliešťov [4]. TGF-β1 je multifunkčný rastový faktor, ktorý má 

významnú úlohu v regulácii bunkových procesov [5]. TGF-β1 účinkuje na bunky 

prostredníctvom SMAD proteínov, t.j. skupiny príbuzných transkripčných faktorov. 

Disregulácia TGF-β1 signalingu, či už genetická alebo epigenetická, vedie k ochoreniam ako 

fibróza, chronická renálna choroba, kardiovaskulárna fibróza. V bunkách SiHa spúšťa TGF-
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β1 aktivity cez SMAD proteíny, zatiaľ čo pri bunkách HeLa je signálna dráha spúšťaná cez 

p38 kaskádu [6]. 

Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv extraktov slinných žliaz kliešťov (SGE) na 

vnútrobunkový prenos signálu regulovaný TGF-β1. Využívali sme dve cervikálne bunkové 

línie (SiHa a HeLa), odlišujúce sa aktiváciou rôznych TGF-β1 signálnych dráh, tranzientne 

ko-transfekované s plazmidmi pSBE4-Luc + pRL-TK pre detegovanie SMAD4 dráhy a p3TP-

lux + pRL-TK pre detegovanie p38 signálnej dráhy pomocou Dual Luciferase reporter 

metódy. 

 

Materiál a metódy 

Transformácia kompetentných buniek s plazmidom: 50 µl kompetentných buniek 

E. coli JM109 sme inkubovali 5 min na ľade. Po inkubácii sme k bunkám pridali 100 ng 

plazmidu a inkubovali 30 min na ľade. Po uplynutí 30 min boli bunky vystavené  teplote 42 

°C po dobu 1 min a následne inkubované 1 min na ľade. K bunkám sme pridali 1 ml LB 

média a kultivovali 60 min na 37 °C vo vodnom kúpeli. Po kultivácii sme bunky 

centrifugovali pri 3 000 rpm 5 min. Získaný bakteriálny pelet sme rozsuspendovali v 250 µl 

LB média. Takto pripravené bakteriálne bunky s vneseným plazmidom sme vysiali na LB agar 

s 0,1 mg/ ml ampicilínom ( antibiotiková selekcia transformovaných baktérií), nakoľko všetky 

nami používané plazmidy nesú gén pre rezistenciu na ampicilín a kultivovali cez noc pri 37 

°C. 

Izolácia plazmidu: na izoláciu plazmidov z natransformovaných baktérií JM109 sme 

použili QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen). Postupovali sme podľa pokynov výrobcu. 

Získané elúcie sme precipitovali pridaním 1/10 objemu izolátu, NaAc 3M, pH 5,2 a pridaním 

2,5x objemu izolátu, 90% EtOH pri - 80 °C cez noc. Po následnej centrifugácii pri 18 000 

rpm, 15 min pri 4 °C sme pelet premyli so 70% EtOH, postup sme opakovali 2 krát 

a nakoniec sme získaný pelet plazmidovej DNA vysušili 10 min pri laboratórnej teplote. 

Koncentráciu sme zmerali na nanofotometri IMPLEN. 

Tranzientna transfekcia buniek plazmidom: 24 hod bunkové kultúry SiHa a HeLa, 

vyrastené do 60-90% konfluencie/hustoty boli ko-transfekované zmesou plazmidov, uvedenou 

v Tab. 1, podľa pokynov výrobcu. Transfekčná zmes, tvoriaca 1/10 kultivačného objemu, 

bola vopred predinkubovaná 15-20 min, za stáleho miešania, pri izbovej teplote. Následne 

bola pridaná na bunky. V prípade SiHa buniek boli bunky transfekované v bezsérovom médiu 

DMEM + 1x penicilín/ streptomycín/ amfotericín, 4 hod, 37 oC. Po 4 hod sme bunkám 
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vymenili transfekčné médium za kultivačné (DMEM + 1x penicilín/ streptomycín/ amfotericín 

+ 10% FCS). HeLa bunky sme transfekovali už priamo v kultivačnom médiu DMEM + 1x 

penicilín/ streptomycín/ amfotericín +10% FCS. 

 

Tab. 1. Príprava transfekčnej zmesi- použité množstvá plazmidov, transfekčný reagent a objemy jednotlivých 
zmesí. 

 

Typ 
buniek 

Typ 
platničky 

Množstvo DNA 
pSBE4-Luc / 
pRL-TK 

Množstvo DNA 
p3TP-lux / 
pRL-TK 

Typ transfekčného 
reagentu/objem 

Objem 
transfekčnej 
zmesi 

Transfekčný 
objem 

SiHa 35 mm 1 ug / 50 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 1 ug / 75 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 1 ug / 100 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 2 ug / 25 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 2 ug / 50 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 2 ug / 75 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 3 ug / 25 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 3 ug / 50 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

SiHa 35 mm 3 ug / 75 ng   GenePORTER, 10 ul 100 ul 1 ml 

HeLa 35 mm   1 ug / 1 ng TurboFect, 2 ul 100 ul 1 ml 

HeLa 35 mm   2 ug / 1 ng TurboFect, 2 ul 100 ul 1 ml 

 

Opracovanie buniek s TGF-β1 rastovým faktorom: Po 16 hod inkubácii v 37 °C 

a 5% CO2 atmosfére boli transfekované bunky spasážované s T/E (Trypsín 0,25%/EDTA 

0,02%) roztokom a vykvapkané na ½ 96 jamkovej platničky. Nasledovala 8 hodinová 

inkubácia pri 37 °C, 5% CO2 v DMEM + 10% FCS + 1x penicilín/ streptomycín/ amfotericín. 

Po 8 hod bolo bunkám vymenené médium za bezsérové DMEM médium a bunky boli 

vystavené „hladovaniu“ po dobu 16 hod pri 37 °C. Na bunky po „hladovaní“ sme nanášali 90 

min predinkubované zmesi TGF-β1 a SGE, pripravené v bezsérovom médiu DMEM (DMEM 

+ 1x penicilín/ streptomycín/ amfotericín + 1,4% BSA, V. frakcia) v kombináciách: TGF-β1 + 

DMEM, TGF-β1 + SGE a SGE + DMEM. TGF-β1 sa pridával v koncentrácii 2 ng/ ml a SGE 

1 ks kliešťa na 100 000 buniek. V prípade ovplyvňovania morfológie a cytoskeletu buniek, 

monitorované vopred, sa množstvo SGE upravovalo v súlade s pozitívnymi výsledkami 

ELISA testov, ktoré určujú maximálne riedenia SGE, ktoré ešte vykazujú anti-TGF-β1 

aktivitu. Takto opracované bunky sme inkubovali 24 hod na 37 °C. 

Dual Luciferase Reporter Assay System: umožňuje simultánnu expresiu a meranie 

dvoch nezávislých enzýmov (rôzne štruktúry a rôzne substráty) v jednom systéme- DLR (Dual 

luciferase reporter assay). Aktivita luciferázy z Photinus pyralis je meraná ako prvá po pridaní 
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luciferase assay reagent II (LARII) generuje stabilný luminiscenčný signál. Po zastavení 

reakcie  je v tej istej vzorke meraná Renille reniformis luciferázová aktivita- slúži ako interná 

kontrola, simultánne aktivovaná pridaním Stop&Glo reagent, signál postupne jemne zaniká. 

Po 24 hod opracovaní transfekovaných buniek rôznymi kombináciami TGF-β1 a SGE sme 

kultivačné médiá odobrali na testovanie spotreby TGF-β1 počas experimentu metódou ELISA 

testu (Hu TGFB1 DuoSetR&D systems, Abigdon, GB). Bunky na platničke sme  spracovali 

podľa pokynov výrobcu. Hodnoty luminiscenií (signálov) pre jednotlivé luciferázy sme získali 

meraním na  DLReady TD-20/20 Luminometer, Turner designs. Špecifický luciferázový 

signál aktivovaný naviazaním SMAD4 alebo MAPK v p38 dráhe sme vypočítali po odrátaní 

hodnôt zmeraných pri kontrolných bunkách opracovaných, resp. neopracovaných TGF-β1. 

 

Výsledky a diskusia 

Na sledovanie vplyvu SGE na prenos TGF-β1 regulovaného signálu v SiHa a HeLa 

bunkách, odlišujúcich sa aktiváciou dvoch rôznych signálnych dráh, SMAD4-závislej a p38 

signálnej dráhy, sme si potrebovali pripraviť dostatočné množstvo plazmidov, ktoré nám 

umožnia tieto dráhy identifikovať. V prvej fáze sme transformovali bakteriálny kmeň E.coli 

JM109 plazmidmi pSBE4-Luc, ktorý v sebe nesie SMAD4-viažuce elementy, na ktoré sa po 

aktivácii SMAD4 dráhy viažu SMAD4 molekuly a následne aktivujú prepis nasledovného 

génu na plazmide (génu pre firefly luciferázu), plazmidom p3TP-lux (obsahuje viažuce 

domény pre proteín kinázy aktivované počas p38-závislej signálnej dráhy, ktoré po naviazaní 

týchto kináz na plazmidové kinázy-viažuce domény taktiež spustia expresiu firefly 

luciferázy), a nakoniec s plazmidom pRL-TK, ktorý nesie gén pre referenčnú renillovú 

luciferázu. Z pozitívnych bakteriálnych transformantov (ampicilínová selekcia) sme izolovali 

komerčne dostupnými kitmi plazmidy, ktoré sme overovali pomocou elektroforézy v 0,8% 

agarózovom géli a koncentrácie stanovili pomocou nanofotometra IMPLEN, p3TP-lux: 367 

ng/ µl, 305 ng/ µl a 269 ng/ µl, pSBE4-Luc: 971 ng/ µl, 583 ng/ µl, 471 ng/ µl a 194 ng/ µl, 

pRL-TK: 100 ng/ µl, 27,5 ng/ µl, 20 ng/ µl. 

Izolovanými plazmidmi sme tranzientne ko-transfekovali obe bunkové línie. Pre 

úspešnú transfekciu buniek bolo potrebné optimalizovať množstvá jednotlivých plazmidov 

(Obr. 1). S ohľadom na získané výsledky sme sa v ďalších experimentoch rozhodli používať 

kombinácie množstiev plazmidov pSBE4-Luc / pRL-TK: 2 µg / 50 ng a pre HeLa bunky 

kombinácia množstiev plazmidov p3TP-lux / pRL-TK: 1 µg / 1 ng. 
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Obr. 1. Optimalizácia množstva použitých plazmidov pri transfekcii buniek- získané hodnoty sú 
aritmetickým priemerom z troch rôznych experimentov s dvoma paralélnymi vzorkami v každom pokuse. 

 

Po úspešnej transfekcii buniek bolo možné opracovanie buniek s rastovým faktorom 

TGF-β1. Aby sme si pre ďalšie pokračovanie nášho výskumu zvolili čo najvýhodnejšiu 

koncentráciu TGF-β1, bolo potrebné otestovať si správnu koncentráciu (Obr. 2). My sme 

zvolili pracovnú koncentráciu TGF-β1 2ng/ml. 

 

 

 
 

Obr. 2. Optimalizácia koncentrácie TGF-β1- získané hodnoty sú aritmetickým priemerom z troch 
rôznych experimentov s dvoma paralélnymi vzorkami v každom pokuse. 

 

 Po úspešnej transfekcii buniek, otestovaní vhodných koncentrácií TGF-β1 na indukciu 

TGF-β1 signalingu, otestovaní anti-TGF-β1 aktivít SGE pomocou ELISA a taktiež vplyvu 

SGE na morfológiu buniek sme pristúpili k aplikácií vzoriek SGE rôznych druhov kliešťov 

v rôznych časoch cicania (Obr.3). Predbežné výsledky naznačujú stimuláciu SMAD4 signálu 

v SiHa bunkách izolovaných z nádoru krčka maternice, najmä s SGE z počiatočných fáz 

cicania, kým SGE zo záverečných fáz prenos signálu skôr inhibujú. Prvé experimenty s HeLa 

bunkami nám tieto údaje potvrdzujú aj pre ovplyvňovanie signálnej dráhy. Efekt SGE je však 

nezávislý od vyviazania/nevyviazania TGF-β1 pomocou SGE z reakčného prostredia p38. 
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Obr. 3. SGE kliešťov a anti-TGF-β1- získané hodnoty pomocou Dual Luciferase reporter metódy 
 

Záver 

V našich experimentoch sme dokázali rôznorodý vplyv SGE vybraných druhov 

kliešťov na TGF-β1-regulovaný vnútrobunkový prenos signálu počas cicania kliešťa. Zdá sa 

však, že vplyv SGE nie je závislý na prítomnosti TGF-β1, čo naznačuje v SGE prítomnosť 

substancie stimulujúcej SMAD4-závislý TGF-β1 signaling. Experimenty ďalej pokračujú. 
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Abstract 

Effects of dopamine antagonists and agonists on Japanese quail performance in spatial judgement task. 
Japanese quail hens (n=24) were trained in the Go/NoGo task to discriminate between the bowl placed 

in the rewarded (mealworms) and punished (empty bowl; aversive sound) locations. In subsequent spatial 
judgement tasks in addition to rewarded and punished locations latencies of approach to 3 ambiguous locations 
were measured. In the Experiment 1 birds received i.m. injections of D1 (SCH 23390; 0.1 and 1.0 mg/kg) and D2 
(haloperidol; 0.05 and 0.5 mg/kg) dopamine antagonists or saline (control) 15 min prior to test. Both antagonists 
caused dose dependent increase in the approach latency (F=10.89, p<0.001). Approach latency was also affected 
by the stimulus location (F=35.45, p<0.001). Treatment with D1 (SKF 38393; 1.0 and 10.0 mg/kg) and D2 
(bromocriptine; 1.0 and 10.0 mg/kg) agonists and saline in the Experiment 2 applied 2 h before the behavioural 
test did not have significant effect on approach latencies, while the effect of stimulus location was significant 
(F=57.15, p<0.001). Our experiments proved the involvement of dopaminergic mechanisms in judgement bias of 
quail. 
 

Keywords: spatial judgment task; cognitive bias; dopamine agonists and antagonists 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dopamín je neurotransmiter v centrálnom a periférnom nervovom systéme, ktorý 

ovplyvňuje rôzne fyziologické a behaviorálne funkcie. Dopamínergický systém vtákov je 

spojený s  motorickými, emocionálnymi, kognitívnymi a motivačnými funkciami podobne ako 

u cicavcov [1]. Emócie a kognitívne procesy sú navzájom prepojené. Zmeny v kognitívnych 

procesoch spôsobené emóciami bývajú označované ako kognitívne skreslenie [2]. Využitie 

techník kognitívneho skreslenia v štúdiu emócií zvierat je pomerne nové. Test priestorového 

úsudku [3] predstavuje jedinečný spôsob ako študovať kognitívne skreslenie u zvierat. 

V tomto teste môžeme skreslenie úsudku pozorovať na základe správania 

(priblíženie/vyhýbanie) zvieraťa vo vzťahu k ambivalentným podnetom, ktoré sa nachádzajú 

medzi podnetom asociovaným s pozitívnymi resp. negatívnymi udalosťami [4]. Použitie 

kognitívneho skreslenia ako ukazovateľa emocionálneho stavu jedinca je jednou z najnovších 

metód stanovenia welfaru zvierat. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť pomocou farmakologickej manipulácie účasť 
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dopaminergických mechanizmov na kognitívnom skreslení prepelice japonskej v teste 

priestorového úsudku. 

 

Materiál a metódy 

V pokuse sme použili dospelé samice prepelice japonskej (Couturnix japonica) 

(n = 24). Zvieratá boli chované v skupinách v drôtených klietkach pri teplote 20˚C a vlhkosti 

vzduchu 55%. Prístup k potrave a vode bol počas celého trvania pokusu neobmedzený. 

Testovanie priestorovej pamäte 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 (15x15cm) bol 

umiestnený v pomyselnom strede kružnice. 

 
Obr. 1. Testovacia aréna  – pozitívny podnet (P) na ľavej stane, negatívny podnet (N) na pravej strane a tri 
nejednoznačné podnety (blízky ku pozitívnemu – NP, stredný – M, blízky ku negatívnemu - NN ) umiestnené 

v pravidelných odstupoch medzi odmeneným a trestaným podnetom. Všetky podnety sa nachádzali 80 cm 
od štartovacieho boxu. 

 

Prepelice boli najprv naučené konzumovať múčne červy (Tenebrio molitor). Počas 

troch dní boli habituované na priestor testovacej arény. Každé zviera absolvovalo v jeden deň 

jedno sedenie, ktoré trvalo najviac 10 minút, pričom v strede arény bola umiestnená nádoba, 

ktorá obsahovala bežné krmivo a tri múčne červy (Tenebrio molitor). Úlohou zvierat bolo 

vyjsť zo štartovacieho boxu po otvorení posuvných dverí a skonzumovať potravu 

z nepriehľadnej misky. 

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 (miska v pravom resp. ľavom rohu) a získať odmenu vo forme potravy. Táto úloha 

bola trénovaná v prvom sedení s jednou prezentáciou podnetu a v nasledujúcich troch 

sedeniach s tromi prezentáciami podnetov. Prepelice mali maximálne 5 minút na to, aby vyšli 

zo štartovacieho boxu, priblížili sa k miske a skonzumovali odmenu. Interval medzi 

prezentáciami podnetov bol 1 minúta. V nasledujúcej fáze boli prepelice trénované v 

diskriminačnej Go/NoGo úlohe. Cieľom bolo priblížiť sa („go“) k pozitívnemu podnetu (P) 
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a získať odmenu, respektíve zdržať sa („nogo“) priblíženia k negatívnemu podnetu (N) (miska 

v protiľahlej pozícii), priblíženie ku ktorej malo za následok trest (prázdna miska; nepríjemný 

zvuk „biely šum“, 5s, 80dB). Zvieratá absolvovali 5 sedení v ktorých boli prezentované 

v náhodnom poradí 4 podnety, z toho dva pozitívne a dva negatívne. Nasledujúcich 14 sedení 

pozostávalo z prezentácie 5 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 zaznamenávané počas 1 minúty od 

prezentácie podnetu a interval medzi dvomi prezentáciami podnetov bol 1 minúta. Merali sme 

latenciu opustenia štartovacieho boxu, latenciu priblíženia k miske (5 cm okolo misky), 

latenciu konzumácie odmeny a počet skonzumovaných múčnych červov. 

Po úspešnom natrénovaní diskriminačnej úlohy boli zvieratá testované v teste 

priestorového úsudku s ambivalentnými podnetmi, v ktorom okrem P a N podnetu boli 

prezentované ďalšie tri nejednoznačné podnety (blízky ku pozitívnemu – NP, stredný – M, 

blízky k negatívnemu - NN ), ktoré neboli odmeňované ani trestané (obr. 1). Jedno sedenie 

v tomto teste pozostávalo z prezentácie 7 podnetov. Ako prvý bol vždy prezentovaný P podnet 

a ako druhý N podnet, s cieľom aby si zvieratá „pripomenuli“ už naučenú diskrimináciu. Po 

nich nasledovala prezentácia všetkých 5 podnetov v náhodnom poradí. Odpovede boli 

zaznamenávané počas 1 minúty a interval medzi podnetmi bol 1 minúta. Poradie podnetov 

bolo v každom sedení iné, avšak počas jedného dňa rovnaké pre všetky zvieratá.  

Nakoľko cieľom tohto experimentu bolo overiť účasť dopamínergických 

mechanizmov na skreslení úsudku, sledovali sme účinok agonistov a antagonistov D1 a D2 

dopamínových receptorov. V Experimente 1 sme 15 minút pred testom priestorového úsudku 

podali zvieratám antagonistu dopamínových D1 receptorov SCH 23390 (v dvoch dávkach, 

0.1  a 1.0 mg/kg) a antagonistu dopamínových D2 receptorov haloperidol (0.05 a 0.5 mg/kg). 

V Experimente 2 sme 2 hodiny pred testovaním podávali dopamin D1 receptor agonistu 

SKF 38393 (1.0 a 10.0 mg/kg) a dopamin D2 receptor agonistu bromokryptín 

(1.0 a 10.0 mg/kg). Všetky látky boli podávané intramuskulárne do hrudného svalu v objeme 

1ml/kg. Ako kontrolu sme podávali fyziologický roztok. V Experimente 1 a 2 boli všetky 

zvieratá ošetrené každou z piatich látok v náhodnom poradí s dvoj dňovým intervalom medzi 

jednotlivými testami na základe experimentálneho dizajnu založeného na Latinskom štvorci. 

Latenciu priblíženia a k miske v P a N  polohe v diskriminačnej úlohe sme hodnotili 

pomocou dvojfaktorovej analýzy rozptylu s opakovanými meraniami s faktormi poloha misky 

(P a N) a poradie prezentácie podnetu (1-38; 19 sedení, v každom 2 prezentácie podnetu).  
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Výsledky testov priestorového úsudku s nejednoznačnými podnetmi sme analyzovali 

pomocou dvojfaktorovej analýzy rozptylu s opakovanými meraniami s faktormi podnet (P, 

NP, M, NN, N) a podaná látka (v Experimente 1 s antagonistami to bolo 5 skupín - kontrola, 

SCH 23390 0.1 mg/kg. SCH 23390 1 mg/kg, haloperidol 0.05 mg/kg a 0.5 mg/kg; 

v Experimente 2 s agonistami tiež 5 skupín - kontrola, SKF 38393 1 mg/kg, SKF 38393 10 

mg/kg, bromokryptín 1 mg/kg a bromokryptín 10 mg/kg). Viacnásobné porovnávanie 

stredných hodnôt výberových dvojíc sme robili pomocou Fisherovho LSD post-hoc testu. 

 

Výsledky a diskusia 

Dvojfaktorová analýza rozptylu s opakovanými meraniami dokázala 

v diskriminačných testoch signifikantný vplyv poradia prezentácie podnetu (F=1.96, p<0.001) 

a polohy misky (P a N) (F=207.89, p<0.001) na latenciu priblíženia sa k miske a tiež 

signifikantný vplyv interakcie medzi poradím prezentácie podnetu a polohou podnetov 

(F=11.57, p<0.001) (obr. 2). Od 4. sedenia prepelice úspešne diskriminovali odmenenú a 

trestanú polohu. Zvieratá sa v posledných piatich sedeniach priblížili k pozitívnemu podnetu 

v priemere za 4 s, zatiaľ čo latencia priblíženia k negatívnemu bola v priemere 38 s. Štyri 

prepelice neboli schopné naučiť sa diskriminovať pozitívny a negatívny podnet ani po 19 

sedeniach a preto sme ich museli vyradiť z pokusu a  pokračovali sme v testoch s 20 

prepelicami.  

Poradie prezentácie podnetu
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Obr. 2. Krivky u čenia diskriminačnej úlohy – priemerná latencia priblíženia sa k pozitívnemu podnetu 

(odmena; múčny červ - ○) a k negatívnemu podnetu (trest; prázdna miska, nepríjemný zvuk - ●) 
v závislosti na poradí prezentácie podnetu (n=24). 
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V Experimente 1 s antagonistami dopamínových receptorov dvojfaktorová analýza 

rozptylu s opakovanými meraniami preukázala signifikantný vplyv polohy podnetu (F=35.45, 

p<0.001) a podanej látky (F=10.89, p<0.001) na latenciu priblíženia sa k miske. D1 aj D2 

antagonisti zvyšovali latenciu priblíženia sa k podnetom v závislosti od dávky. Interakcia 

medzi podanou látkou a podnetom nebola signifikantná, čo znamená, že farmaká neovplyvnili 

len odpovede na ambivalentné podnety, ale predlžovali odpovede zvierat na všetky podnety, 

vrátane pozitívneho a negatívneho (obr. 3). 

V Experimente 2 s agonistami dopamínových receptorov sme pomocou dvojfaktorovej 

analýzy rozptylu s opakovanými meraniami nezistili vplyv podania látky, iba signifikantný 

vplyv polohy podnetu (F=57.15, p<0.001) (obr. 4). 

Štúdium neurobiologických základov rozhodovania v pozadí procesov skreslenia 

úsudku je iba v zárodku [5]. Mezokortikolimbický dopamínergický systém, ktorý je dávaný do 

súvislosti s hodnotením podnetov majúcich vzťah k odmene a motiváciou správania voči 

takýmto podnetom je jedným z potenciálnych kandidátov. Naše pokusy ukázali, že 

manipulácia dopamínergického systému ovplyvňuje správanie v teste kognitívneho skreslenia. 
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Obr. 3. Výsledok testu priestorového úsudku po podaní D1 a D2 antagonistov – Priemerná latencia 

priblíženia k miske v pozitívnej (P), negatívnej (N) a troch ambivalentných (NP, M, NN) polohách. Kontrolná 
skupina (čierny kruh); skupina ktorej bol podaný D1 antagonista SCH 23390 v dávke 0.1 mg/kg (zelený kruh) a 

v dávke 1.0 mg/kg (modrý kruh); skupina ktorej bol podaný D2 antagonista haloperidol v dávke 0.05 mg/kg 
(oranžový kruh) a v dávke 0.5 mg/kg (červený kruh). Počet zvierat v teste bol n=20. 
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Obr. 4. Výsledok testu priestorového úsudku po podaní D1 a D2 antagonistov – Priemerná latencia 

priblíženia k miske v pozitívnej (P), negatívnej (N) a troch ambivalentných (NP, M, NN) polohách. Kontrolná 
skupina (čierny kruh); skupina ktorej bol podaný D1 agonista SKF 38393 v dávke 1.0 mg/kg (oranžový kruh) a 
v dávke 10.0 mg/kg (červený kruh); skupina ktorej bol podaný D2 agonista bromokryptín v dávke 1.0 mg/kg 

(zelený kruh) a v dávke 10.0 mg/kg (modrý kruh). Počet zvierat v teste bol n=20. 
 

 

Záver 

Pomocou farmakologickej manipulácie dopamínových D1 a D2 receptorov sme 

ukázali, že antagonisti týchto receptorov predlžujú latenciu priblíženia sa k podnetom v  teste 

priestorového úsudku. Treba však poznamenať, že oba aplikované antagonisty predĺžili 

latenciu nielen reakcie na ambivalentné podnety, ale aj na pozitívny a negatívny podnet. 

Použité agonisty dopamínových receptorov v rozmedzí použitých koncentácií nemali 

signifikantný vplyv na sledované správanie. 
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Abstract 

Optimization of conditions for in vitro culture establishment of Actinidia arguta and Vaccinium 
corymbosum  

There has always been demand on alternative crops with unique nutritional traits. Example of such 
a crop could be Actinidia arguta - hardy kiwifruit with high content of vitamins, or Vaccinium corymbosum - 
highbush blueberry with high levels of antioxidants. Micropropagation is a suitable method for commercial 
propagation of these species, but only a few protocols were actually published for their in vitro propagation. Our 
aim was to optimize conditions needed for shoot initiation from dormant buds of both species. We tested date of 
explant collection and several combinations and concentrations of phytohormones according to published data. 
Regarding date of explant collection, January collection showed to be better than November collection. In case of 
kiwifruit, best results were achieved on Murashige and Skoog medium (MS) containing 2 or 1 mg.l-1 thidiazuron 
(TDZ). For blueberry, Woody Plant Medium (WPM) containing 2 mg.l-1 ZEA and 0,2 mg.l-1 indole-3-acetic acid 
(IAA) seemed to be proper. We observed adventitious regeneration in case of blueberry on explants collected in 
November. 
 

Keywords: Actinidia arguta; Vaccinium corymbosum; micropropagation; dormants buds  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V poľnohospodárstve dlhodobo pretrváva záujem o pestovanie nových a výživovo 

zaujímavých plodín. Medzi tieto plodiny patria aj druhy drobného ovocia aktinídia význačná 

(Actinidia arguta) a čučoriedka chocholíkatá (Vaccinium corymbosum). 

A. arguta (aktinídia význačná) je popínavá ovocná drevina vyskytujúca sa pôvodne v 

Kórei, Severnej Číne a Ruskej Sibíri. Je to spravidla dvojdomá rastlina, avšak vyšľachtené 

boli jednodomé kultivary ('Issai', 'Weiki'), ktoré sú samoopelivé. Produkuje jedlé plody známe 

ako kiwi, ktoré sa odlišujú od plodov aktinídie lahodnej (Actinidia deliciosa). Plody sú menšie 

o veľkosti vlašského orecha, bez ochlpenia, priamo vhodné na konzumáciu alebo iné 

spracovanie. Majú príjemnú sladkú chuť a vysoký obsah vitamínov (hlavne C), fenolov, 

minerálov a karotenoidov [1,2]. Najväčšou prednosťou tohto druhu je mimoriadna 

mrazuvzdornosť (až do -30°C), ktorá umožňuje pestovanie aj v klimaticky chladnejších 

oblastiach [3].  
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V. corymbosum (čučoriedka chocholíkatá) je ekonomicky dôležitým druhom drobného 

ovocia s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie. Je to kyslomilná rastlina pôvodom zo 

Severnej Ameriky. Ker dorastá do výšky 2,5 m. Hoci je to introdukovaný druh, podmienky na 

Slovensku umožňujú jeho úspešné pestovanie [4]. Plody obsahujú vysoké hladiny 

antioxidantov a antokyánov [5]. Pôsobia prečisťujúco a zlepšujú celkový metabolizmus 

organizmu, patria medzi tzv. nutraceutiká.  

Obidva druhy je možné množiť tradičnými metódami, ale v súčasnosti sa na 

veľkoplošnú produkciu používa hlavne propagácia s využitím pletivových kultúr. V prípade 

A. arguta sú literárne údaje o podmienkach mikropropagácie zatiaľ značne limitované [6,3], 

preto je dôležitý intenzívny výskum v tejto oblasti. Pri V. corymbosum boli publikované 

protokoly pre mikropropagáciu vybraných kultivarov [7,8,9,10], avšak problematická zostáva 

úspešnosť založenia in vitro kultúr z hľadiska vhodného času odberu a sterilizácie primárnych 

explantátov z dospelých rastlín rastúcich v in vivo podmienkach. Masová propagácia 

čučoriedky chocholíkatej in vitro môže do značnej miery pomôcť vyriešiť problém devastácie 

prirodzených porastov čučoriedok v horských oblastiach Slovenska a dopomôcť tak 

k zachovaniu biodiverzity [7].  

Cieľom práce bolo určenie vhodného typu média a koncentrácie rastových látok pre 

iniciáciu výhonkov pri zakladaní pletivových kultúr A. arguta a V. corymbosum použitím 

dormantných púčikov z dospelých rastlín a sledovanie vplyvu času odberu primárnych 

explantátov na iniciáciu výhonkov.  

 

Materiál a metódy 

Ako primárne explantáty sme použili dormantné axilárne a apikálne púčiky A. arguta 

odobraté z dospelej rastliny v novembri 2014 a v januári 2015 v lokalite Štitáre pri Nitre. 

Izolované púčiky sme sterilizovali 1 min. v 70% EtOH, 6 min v 0,1% HgCl2 a premyli 3x10 

min v sterilnej destilovanej H2O. Dizajn experimentu čiastočne vyplýval z protokolu Peticila 

a kol., [6], pričom sme použili dva typy médii. Prvým bolo základné MS médium s obsahom 

30 g.l-1 sacharózy a 8 g.l-1 fytoagaru (označené ako MS 30), pri pH média 5,7. V druhom 

prípade sme do MS 30 média pridali 1,65 g.l-1 NH4NO3, čím sme získali médium obohatené 

o dvojnásobok pôvodného množstva dusičnanu amónneho (označené ako MS 30 mod.). Do 

oboch typov média bol pridaný auxín IAA v koncentrácii 0,05 mg.l-1. Následne sme pri oboch 

typoch médií pripravili nasledujúce varianty líšiace sa typom a koncentráciou cytokinínov 

BAP a TDZ. Po šiestich týždňoch (pri oboch odberoch) sme explantáty preniesli na 
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multiplikačné médium. Zloženie médií je uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 Mikropropagácia A. arguta na MS 30 a MS 30 mod. médiu s 0,05 mg.l-1 IAA  

Iniciácia výhonkov 2 mg.l-1 BAP 1-2 mg.l-1 TDZ 

Multiplikácia výhonkov 0,5 mg.l-1 BAP 0,5 mg.l-1 TDZ 

 
V prípade V. corymbosum (cv. 'Bluecrop') sme ako explantáty použili axilárne a apikálne 

púčiky odoberané v novembri 2014 a v januári 2015 v lokalite Nitra. Púčiky sme sterilizovali 

rovnako ako pri A. arguta. Púčiky sa kultivovali na WMP médiu s obsahom 30 g.l-1 sacharózy 

a 8 g.l-1 fytoagaru (označené ako WPM 30), pri pH média 4. Po šiestich týždňoch kultivácie 

(pri oboch odberoch) boli explantáty prenesené na multiplikačné médium so zníženým 

obsahom zeatínu. Zloženie kultivačného média pre iniciáciu a multiplikáciu výhonkov V. 

corymbosum je uvedené v Tab. 2. 

Tab. 2 Mikropropagácia V. corymbosum na WPM 30 médiu s 0,2 mg.l-1 IAA  

Iniciácia výhonkov 2 mg.l-1 ZEA 

Multiplikácia výhonkov 1 mg.l-1 ZEA 

 
Pri oboch testovaných druhoch sme po sterilizácii z púčikov skalpelom odstránili 

vrchné pletivá a vysadili na Petriho misky (60 mm priemer) v počte 2 explantáty/Petriho 

misku. Celkovo bolo vysadených 30 explantátov pre každú variantu. Kultivácia prebiehala v 

kultivačnej miestnosti pri 22°C, fotoperióde 16h a intenzite svetla 50 µmol.m-2.s-1.  

 

Výsledky a diskusia 

Naším cieľom bolo stanoviť podmienky, pri ktorých dochádza k iniciácii výhonkov pri 

založení in vitro kultúr dvoch druhov drobného ovocia. V obidvoch prípadoch sme ako 

explantáty použili axilárne a apikálne púčiky zbierané z dospelých rastlín v  mesiacoch 

november 2014 a január 2015. V prípade A. arguta sme koncentrácie rastových látok stanovili 

už podľa existujúcich protokolov pre A. deliciosa. V predchádzajúcich experimentoch boli 

skúšané aj iné typy a koncentrácie cytokinínov BAP a zeatín (1 mg.l-1 BAP a 1-2 mg.l-1 ZEA), 

ale pri týchto koncentráciách nebola zaznamenaná žiadna iniciácia výhonkov (neuvedené 

výsledky). Vzhľadom na tieto okolnosti bola v nasledujúcich experimentoch koncentrácia 

BAP zvýšená na 2 mg.l-1 a zeatín bol nahradený tidiazuronom, ktorý sa vyznačuje silnejším 

účinkom pri stimulácii proliferácie výhonkov u drevín [11]. Pri použití všetkých variant 

rastových látok pre iniciačnú fázu uvedených v Tab. 1 sme približne po 14-tich dňoch 
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zaznamenali iniciáciu výhonkov z explantátov (Obr. 1).  

 
 

Obr. 1 Pletivo vyrastajúce z axilárneho púčika A. arguta 15 dní po založení kultúry (vľavo) a 20 dní po 
založení kultúry (vpravo)  

 

Keď výhonky dosiahli veľkosť 5-10 mm, boli prenesené na multiplikačné médium s nižšiou 

koncentráciou rastových látok, aby sa podporil predlžovací rast výhonkov. V prípade 

novembrového odberu bolo zaznamenané iniciovanie rastu výhonkov celkovo pri 9 púčikoch, 

v januárovom odbere 15 púčikov prerástlo do výhonkov. Výsledky sú prehľadne zhrnuté v 

Tab. 3. 

Tab. 3 Vybrané kombinácie rastových látok iniciujúce rast výhonkov A. arguta. 

typ pôdy rastové látky (v mg.l-
1) 

počet iniciovaných 
výhonkov (november) 

počet iniciovaných 
výhonkov (január) 

 
 

MS 30 

2 BAP + 0,05 IAA 2 1 

1 TDZ + 0,05 IAA 2 4 

2 TDZ + 0,05 IAA 0 5 

 
 

MS 30 
mod. 

2 BAP + 0,05 IAA 0 1 

1 TDZ + 0,05 IAA 2 0 

2 TDZ + 0,05 IAA 3 4 

 

Z týchto výsledkov môžeme usúdiť, že čas odberu je významným faktorom pri 

zakladaní kultúry. Vzhľadom na celkový počet explantátov pre daný odber, percentuálny 

podiel rastúcich výhonkov A. arguta bol 4,68% pri novembrovom odbere a 8,33% pri 

januárovom odbere. Tieto pozorovania sú v súlade s výsledkami Moncaleán a kol. [12], 

prípadne Prado a kol. [13], ktorí taktiež úspešne iniciovali rast výhonkov pri A. deliciosa 

z explantátov odoberaných v zimných mesiacoch (január, február). Stanovené boli tiež 

koncentrácie rastových látok pre iniciáciu rastu výhonkov. Hoci väčšina autorov pre 

mikropropagáciu Actinidia sp. odporúča BAP [14], v našich experimentoch sa ukázal ako 

menej účinný pre iniciáciu rastu výhonkov (celkovo iniciovaný rast 4 výhonkov). Lepšie 

výsledky boli dosiahnuté pri použití TDZ v koncentrácii 2 mg.l-1 (celkovo dvanásť vzoriek) a 
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1 mg.l-1 (osem vzoriek). Tieto pozorovania potvrdzuje aj práca Góralski a kol. [15], kedy 

autori indukovali vznik výhonkov pri A. deliciosa využitím rôznych koncentrácii TDZ 

v rozsahu 0,1 – 2,5 mg.l-1. Vplyv dvojnásobnej koncentrácie dusičnanu amónneho nemal 

významný vplyv na počet iniciovaných výhonkov (14 výhonkov pri MS 30 a 10 výhonkov pri 

MS 30 mod.), ale výhonky vytvorené na MS 30 mod. sa javili ako vitálnejšie. Predpokladáme, 

že vplyv zvýšenej koncentrácie dusičnanu amónneho sa bude výraznejšie prejavovať po dlhšej 

dobe kultivácie. 

Pri V. corymbosum sme približne po 14-tich dňoch pozorovali prerastanie výhonkov 

z púčikov len pri januárovom odbere. 10 púčikov prerástlo vo výhonky, teda percentuálny 

podiel rastúcich výhonkov z celkového počtu explantátov bol 33,3%. Pri kultivácii 

explantátov z novembrového odberu sme nezaznamenali iniciovanie rastu výhonkov 

z púčikov, ale na báze jedného explantátu ponorenej v kultivačnom médiu bola pozorovaná 

indukcia adventívnych púčikov (Obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Adventívne výhonky vyrastajúce z axilárnych pukov V. corymbosum (vľavo), pohľad na 

adventívne pletivo pod mikroskopom (vpravo) 
 

Predpokladáme, že za tento jav je zodpovedný čas zberu explantátov. Púčiky sa v tom 

čase nachádzali v dormancii, kedy sa v pletivách zvyšuje hladina kyseliny abscisovej, ktorá 

potláča priamu regeneráciu z meristému [16]. Pod vplyvom rastových hormónov v médiu 

došlo k dediferenciácii buniek rastlinných pletív a následnej diferenciácii de novo, čo sa 

prejavilo indukciou adventívnej regenerácie , teda procesu vzniku výhonkov de novo.  

 

Záver 

V práci sme sa pokúsili optimalizovať postup pri zakladaní in vitro kultúr A. arguta 

a V. corymbosum z dormantných axilárnych a apikálnych púčikov. Stanovili sme vhodný čas 

odberu a takisto koncentrácie rastových látok, pri ktorých dochádza k iniciácii výhonkov. 

V prípade A. arguta sme najvýraznejšie výsledky dosiahli použitím rastových látok 1-2 mg.l-1 

TDZ v kombinácii s 0,05 mg.l-1 IAA. V prípade V. corymbosum bolo najúčinnejšou 
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kombináciou 2 mg.l-1 ZEA s 0,2 mg.l-1 IAA. Plánujeme pokračovať v experimentoch 

a skompletizovať protokoly pre in vitro propagáciu oboch druhov.  
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Abstract 
Studying the potential genotoxic effect of emodin. 
Emodin is an anthraquinone occurring in a plant known as St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.). 

Beside Hypericum perforatum L. it is synthetized also in other plants and molds. Emodin could be used in the 
treatment of different diseases. This article investigates the potential genotoxic (clastogenic and mutagenic) 
effects of emodin. The tumor cell line HepG2 was employed in the in vitro mammalian chromosome aberration 
test, and three bacterial strains of Salmonella typhimurium were used in the Ames test. Under experimental 
conditions (1.25 - 10 µg/ml), emodin did not exhibit any clastogenic effect against the HepG2 cell line. The 
highest concentrations used (20 - 80 µg/ml) were cytotoxic to HepG2 cells. However, when testing for gene 
mutations assessment, emodin exhibited mutagenic effect on all three Salmonella typhimurium (TA97, TA98, 
TA100) bacterial strains.  

 

Kľúčové slová: emodin; clastogenic effect; chromosomal aberrations; mutagenic effect; Ames test 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V posledných rokoch sa sústreďuje pozornosť na liečivá prírodného charakteru. Ich 

veľkým prínosom pre pacientov je oproti syntetickým liekom menej nežiaducich účinkov, 

ktoré môžu ohrozovať zdravie človeka.  

Už naši predkovia využívali mnohé rastliny na liečbu rôznych ochorení, či poranení. 

Jednou z takýchto rastlín je aj Hypericum perforatum L. Tento rastlinný druh je známy ako 

rastlina sv. Jána, vďaka obdobiu kvitnutia. Ľubovník bodkovaný patrí  k najstarším 

medicínsky významným rastlinám Európy, využívaným už v staroveku a stredoveku [1]. 

Významný lekár starovekého Grécka Dioscorides, rovnako ako aj Plínius a Hipokrates, 

odporúčali použitie ľubovníka na liečbu veľkého spektra ochorení počnúc od bolestí chrbta, 

cez liečbu rán, popálenín ako aj ochoreniach obličiek, žalúdka, či pľúc. V roku 1652 bola táto 

významná rastlina prvýkrát použitá na liečbu pomätenosti a depresie [2]. 

Emodín (1,3,8-trihydroxy-6-metylantrachinón) je oranžovo-červená kryštalická látka, 

ktorá patrí do skupiny antrachinónov [3, 4]. V biosyntetickej dráhe rastliny Hypericum 

perforatum L. je prekurzorom hypericínu, významného naftodiantrónu so schopnosťou 

fotoaktivácie. Niekoľko štúdií potvrdilo, že emodín má z farmakologického hľadiska 

významné vlastnosti, ako sú napr. protizápalové, antivírusové, protinádorové a proapoptické 
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[5, 6, 7, 8]. Emodín je však syntetizovaný viacerými druhmi rastlín, medzi ktoré patria: 

Rheum palmatum, Rheum officinale, Aloe barbadensis, Rhamnus frongula a Polygonum 

cuspidatum. K jeho syntéze dochádza dokonca aj plesňami, ako sú napríklad Penicillium 

islandicum Sopp a Aspergillus glaucus [3]. 

V práci sme sa zaoberali zisťovaním potenciálneho genotoxického (klastogénneho 

a mutagénneho) účinku emodínu, čo je nevyhnutné pre jeho zavedenie ako liečiva do 

medicínskej praxe. 

 

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.) [9]. 

Bunkovú líniu sme dostali od A. Collinsa (The Rowett Research Institute, Aberdeen, 

Škótsko). 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 špeciálnej atmosfére, ktorá bola 

tvorená zmesou 5 % CO2 a 95 % vzduchu. 

In vitro test na detekciu chromozómových aberácií u cicavcov 

Klastogénny účinok emodínu sme sledovali pomocou in vitro testu na detekciu 

chromozómových aberácií u cicavcov. Z nádorovej bunkovej línie HepG2 sme nasadili 1.106 

buniek, ktoré sme kultivovali 24 hodín v termostate. Po uplynutí doby kultivácie sme bunky 

ovplyvnili rôznymi koncentráciami emodínu (1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40; 60; 80 µg/ml). Po 42- 

hodinovej kultivácii, čo predstavuje 1,5 násobok bunkového cyklu, sme spracovali 

karyologické preparáty. 

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 

slúži na overenie, či rozpúšťadlo nemá genotoxický účinok na bunky. 
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Príprava 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 tri bakteriálne kmene Salmonella typhimurium: TA97, 

TA98 a TA100. Kmene TA97 a TA98 sú vhodné na detekciu posunových mutácií 

(frameshift), zatiaľ čo kmeň TA100 na detekciu substitúcie báz. Do skúmaviek s destilovanou 

vodou bolo napipetovaných pre každý kmeň 100 µl bakteriálnej kultúry, rôzne koncentrácie 

emodínu (0,25; 0,1; 0,5 µg/Petriho miska)  tak, aby výsledný objem dosiahol 1000 µl. Ako 

pozitívnu kontrolu sme použili nasledujúce diagnostické mutagény: 9-aminoakridín pre kmeň 

TA97; 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 kultivácie v termostate  pri 37 oC sme experiment vyhodnotili na 

základe počtu vyrastených histidínových revertantov. Získané údaje boli potom vyhodnotené 

pomocou Studentovho t-testu. 

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme sa zamerali na zisťovanie potenciálneho klastogénneho účinku 

emodínu klasickou cytogenetickou metódou, t. j. in vitro testom na detekciu 

chromozómových aberácií a mutagénneho účinku  pomocou Amesového testu vhodného na 

identifikáciu bodových/génových mutácií.  

Potenciálny klastogénny účinok emodínu sme hodnotilili na bunkovej línii HepG2 

(Obr. 1), ktorá bola ovplyvnená rôznymi koncentráciami emodínu. Vzorky disponovali 

približne rovnakým počtom aberantných metafáz a chromozómových aberácií (CA) 

v porovnaní s negatívnou kontrolou, t. j. rozpúšťadla – SC (solvent control). Pri najvyšších 
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použitých koncentráciách (20, 40, 60 a 80 µg/ml) vykazoval emodín cytotoxicitu na bunky 

HepG2, pričom pri koncentrácii 20 µg/ml sme zaznamenali iba jednu hodnotiteľnú mitózu 

a v prípade vyšších koncentrácií (40, 60 a 80 µg/ml) sme nenašli ani jednu hodnotiteľnú 

mitózu. Pri použití uvedených koncentrácií emodínu sme nezistili štatisticky významný 

rozdiel v sledovaných cytogenetických parametroch v porovnaní s kontrolou, t. j. 

rozpúšťadlom – SC (Obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1 Výskyt chromozómových aberácií u buniek HepG2 ovplyvnených emodínom. 
Nezistili sme štatisticky významný rozdiel medzi vzorkami ovplyvnenými emodínom a negatívnou kontrolou t. j. 
rozpúšťadlom (SC) v počte aberantných metafáz a v celkovom počte CA (test rozdielu dvoch relatívnych hodnôt 

*p≤0.05; **p≤0.01; ***p≤0.001). 
 

Mutagénny účinok emodínu sme hodnotili aj pomocou Amesovho testu (Obr. 2). Tri 

bakteriálne kmene Salmonella typhimurium TA97, TA98 a TA100 sme ovplyvnili rôznymi 

koncentráciami emodínu (0,25; 0,1; 0,5 µg/misku). Iba v prípade najnižšej použitej 

koncentrácie emodínu – 0,25 µg/misku sme pri kmeni TA100 nezaznamenali štatisticky 

významný rozdiel v počte histidínových revertantov v porovnaní s negatívnou kontrolou 

(NK). Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že emodín zvyšoval frekvenciu 

histidínových revertantov v závislosti od zvyšovania použitej koncentrácie t. j. má mutagénny 

účinok na všetky tri použité bakteriálne kmene Salmonella typhimurium. 
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Obr. 2 Frekvencia his+ revertantov  kmeňov Salmonella typhimurium TA97 (vľavo), TA98 (vpravo) 
a TA100 (dole) ovplyvnených emodínom. 

Zaznamenali sme štatisticky významný rozdiel v počte histidínových revertantov medzi vzorkami ovplyvnenými 
emodínom a negatívnou kontrolou (NK) pri všetkých kmeňoch (Studentov t-test *p≤0.05; **p≤0.01; 

***p ≤0.001). Zároveň sme zistili štatisticky významný rozdiel v porovnaní s NK aj v prípade pozitívnych kontrol 
(PK), t. j. 9-aminoakridínu pre TA 97, 4-nitrochinolínoxidu pre TA 98 a azidu sodného pre kmeň TA100 

(Studentov t-test; *p≤0.05; **p≤0.01; ***p≤0.001). 
 

V našej predchádzajúcej publikácii [10] sme zistili, že emodín má na jednej strane 

bioprotektívne účinky v tzv. DNA-topolgy assay podmienené jeho slabým antioxidačným 

účinkom, avšak na druhej strane mal aj mutagénny účinok na ľudské lymfocyty v kométovom 

teste. Podobné výsledky získali aj Go a kol., ktorí nezaznamenali genotoxický účinok 

emodínu v mikronukleovom teste, ale zároveň pozorovali jeho mutagénny účinok v teste na 

detekciu génových mutácií [11]. 

Na základe rôznych molekulárnych mechanizmov účinku emodínu hodnotených 

v Amesovom teste, kde dochádza k indukcii génových mutácií a v teste na detekciu 

chromozómových aberácií, ktorým detegujeme dôsledky indukcie neopravených 

dvojvláknových zlomov, môžeme vysvetliť, prečo emodín indukuje génové mutácie, t. j. 

pôsobí mutagénne, ale  súčasne neindukuje chromozómové aberácie.    

253



Záver 

V uvedených experimentoch sme zistili, že emodín nemal v našich experimentálnych 

podmienkach klastogénny účinok na nádorovú bunkovú líniu HepG2, pričom vyššie použité 

koncentrácie (20 - 80 µg/ml) boli cytotoxické. Zároveň sme však zaznamenali jeho 

mutagénny účinok v Amesovom teste zameranom na detekciu génových mutácií pri všetkých 

použitých koncentráciách (0,25; 0,1; 0,5 µg/misku). Tieto rozdiely v genotoxicite sa dajú 

vysvetliť na základe rozdielneho molekulárneho mechanizmu účinku emodínu. 
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Abstract 

Influence of prenatal application of angiotensin II and postnatal salt diet on GABAergic and oxytocin 
system in rat brain steam and cerebellum 

Our goal was to determinate how gene expression of GABA transporter 1 (GAT1), glutamate 
decarboxylase 67 (GAD67) and oxytocin receptor (OTR) is influenced with prenatal exposition to angiotensin II 
(Ang II) and postnatal salt diet in nucleus tractus solitarii (NTS) and cerebellum in rats. In NTS we observed 
strong tendency in different reaction of OTR gene expression between Ang II prenatal treatment and control rats 
after high salt diet. We observed significant influence of sex on GAD67 gene expression in cerebellum. Also, 
sex in combination with salt diet is significant factor in expression of GAT1 gene in cerebellum.  

 

Keywords: GAD67;GAT1; OTR; cerebellum; brain steam;expression; angiotensin II 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nuclus tractus solitariiobsahuje barosenzitívne neuróny v kontinuálnom páse vo 

svojej dorzálnej časti, odkiaľ sa rostrálne vyťahujú [1]. Endogénny angiotenzín III (Ang III), 

ktorý je aktívnym metabolitom Ang II, uplatňuje tonickú inhibičnú moduláciu na baroreflex 

cez angiotenzínový receptor 1 (AT1) a angiotenzínový receptor 2 (AT2). Rovnaký účinok v 

NTS uplaťňuje Ang II iba cez receptory AT1. Časť účinku Ang II tiež môže pochádzať z jeho 

metabolickej premeny na Ang III [2].U normotenzných potkanov GABAA receptory 

(GABAAR) sprostredkujú inhibíciu okruhov v NTS, ktoré kontrolujú tep srdca. Táto inhibícia 

prejavuje závislosť na aktivite, čiže je závislá na množstve synaptických vstupov do týchto 

okruhov z viscerálnej aferencie. U hypertenzných potkanov nie je táto závislosť inhibície na 

aktivite prítomná [3].Na vplyv oxytocínu na NTS existuje niekoľko protichodných názorov. 

Podľa niektorých autorov oxytocín navodzuje hypertenziu a tachykardiu [4], podľa iných, 

naopak, navodzuje bradikardiu [5]. 

Naším cieľom bolo pomocou metódy in situ hybridizácie stanoviť ako prenatálne 

vystavenie Ang II v kombinácii s postnatálnou soľnou diétou vplýva na expresiu génov 

GAD67, GAT1 a OTR v NTS. Pre anatomickú blízkosť a úzke prepojenie mozgového kmeňa 

s cerebellom sme sa rozhodli otestovať tieto vplyvy na expresiu vybraných génov aj v oblasti 

cerebella.  
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Materiál a metódy  

Pri experimente boli použité 4 skupiny potkanov kmeňa Wistar z chovnej stanice 

Velaz Praha. Potkany boli prenatálne vystavené Ang II po dobu 14 dní (od 6. GD do 20. GD) 

kontinuálne v množstve 2µg/kg/hod vo forme osmotických minipúmp. Kontroly absolvovali 

sham operáciu. Po narodení bolo potomstvo ďalej rozdelené do skupiny so štandardnou diétou 

a soľnou diétou (2% NaCl). Zvieratá boli rozdelené podľa pohlavia v počte 3-4 zvieratá na 

klietku, potrava a voda ad libitum. Svetelný režim bol 12:12 LD. Vo veku 20 týždňov boli 

usmrtené pomocou CO2 narkózy a mozgy boli odobraté a skladované pri -80ºC. Skupina Ang 

II/štandard zahŕňala 14 jedincov, Ang II/2%NaCl 15 jedincov, kontrola/štandard 13 jedincov 

a kontrola/2%NaCl 12 jedincov. 

Po usmrtení zvierat boli na kryotone zhotovené 12 µm hrubé rezy, odobrané podľa 

stereotaktického atlasu [6] z oblasti Bregma -14,30 mm až -13,68 mm pre vyhodnocovanie 

v NTS a z oblasti Bregma -14,08 mm až -13,68 mm pre vyhodnocovanie v mozočku. 

Z oblasti NTS jedného jedinca bolo odobraných päť rezov a z oblasti mozočku boli odobrané 

štyri rezy.  

Pre in situ hybridizáciu sme použili nasledujúce cDNA próby. Pre GAT1 mRNA bola 

požitá próba so sekvenciou 5`- AGC CTT CTT CTG CAC CTT GAC TAC AAG GGT-3`[7, 

8], pre GAD67 mRNA bola použitá próba so sekvenciou 5`- ATA GAG GTA TTC AGC 

CAG CTC CAA GCA TTT – 3` [9, 10].Na hybridizáciu OTR sme použili próbu, ktorá mala 

sekvenciu 5`-GTG GCC CGG CCG TGC GGT TGC CCT CCT-3` [11]. Špecificita použitých 

prób bola overená pomocou softvérovej aplikácie BLAST. 

Prvým krokom bolo značenie oligoprób pomocou 35S-dATP (18,5 MBq, ARC – 

American radiolabels chemicals) a enzýmu TdT (Thermo Fisher Scientific Inc., Canada). 

Značenie prebiehalo pri 37°C/20 minút. 

Po značení oligoprób sme uskutočnili ich purifikáciu v kolónach Probe Quant G-50 

Micro columns, (GE Healthcare, Little Chalfont, UK).  

Z každej reakcie sme odobrali 2 x 1 µl próby do 2 x 3,5 ml scintilačného roztoku 

EcoLite, pre odmeranie aktivity prób na scintilačnom počítači. Získali sme dve hodnoty 

v cpm/1 µl próby pre každú reakciu a urobili sme z nich priemer. Tieto hodnoty sme použili 

pri výpočte potrebného množstva próby pre hybridizáciu na 1 ml hybridizačného pufru + 0,1 

ml DTT. Použili sme riedenie 4,5.106cpm/ml. 

Prehybridáciou sme rezy zafixovali, odstránili z nich vodu a lipidy. Sklíčka sme 

namočili na päť minút do 4% formaldehydu v PBS a následne premyli 2 x v PBS (phosphate 

buffered saline). Potom nasledovala acetylácia v 0,9% NaCl/TAE (10 minút).Týmto krokom 

256



sme znížili aktivitu RNáz a zvýšili špecificitu väzby prób. Pre odstránenie vody z rezov 

nasledovalo namáčanie do radu alkoholov, vždy po jednej minúte: 70% etanol, 80% etanol, 

95% etanol (2 minúty) a 100% etanol. Následne sme sklíčka namočili do 100% chloroformu 

na päť minút, kde sa rezy zbavili tukov a na záver na jednu minútu do 100% etanolu a 95% 

etanolu. Fixované sklíčka sme nechali uschnúť na vzduchu. 

Na in situ hybridizáciu sme použili roztok zložený z hybridizačného pufru, DTT 

a próby. Hybridizačný pufor s próbou sme denaturovali pri 85°C/5 minút, následne sme 

roztok uložili na 3 minúty na ľad a do termobloku s hybridizačnou teplotou. Hybridizačný 

pufor (70µl) sme naniesli na rezy, prekryli krycími sklíčkami a uložili do inkubátora pri 41°C 

po dobu 18 hodín. Následne sme rezy premývali v SSC.  

Filmy sme zakladali a vyvolávali v tmavej komore. Použili sme film Hyperfilm-Beta-

Max (Eastman Kodak Company, Chalon-sur-Saône, France). Doba expozície pre GAD67 

a GAT1 bola 20 dní a pre OTR 14 dní. Na vyvolanie sme použili vývojku LQM a ustaľovač 

FOMAFIX(FOMA, Hradec Králové, Czech Republic). Po vyvolaní filmov boli rezy farbené 

Nisslovým farbením, pre lepšiu neuroanatomickú orientáciu[6]. 

Filmy sme fotili pomocou optickej lupy pri 10-násobnom zväčšení pomocou kamery 

(AM423X Dino-Eye, Digital Microscope, Taiwan). V programe ImageJ (v 1.47i NIH, USA) 

sme odmerali denzitu vybraných lokalít a pozadia z okolia rezu, pre zohľadnenie 

nešpecifickej väzby. 

Ako štatistická metóda bola použitá viac faktorová ANOVA. Zohľadnili sme v nej 

faktory vplyvu Ang II, pohlavia, potravy a tiež sme zohľadnili faktor vrhu. Za signifikantné 

sme považovali rozdiely hodnôt s p<0,05. Ako post-hoc test sme použili Fiser LSD test. 

 

Výsledky a diskusia 

V oblasti NTS sme pozorovali vplyv Ang II na expresiu génu OTR v kombinácii so 

soľnou diétou (Obr. 1). Vzhľadom k tomu, že pri post-hoc teste sa signifikancia (p = 0,04442) 

nepotvrdila, považujeme tento výsledok len za silný trend v rozdielnej reakcii aktivity génu 

OTR v NTS na postnatálne aplikovanú soľnú diétu u prenatálne AngII ovplyvnených 

potkanov a kontrolných zvierat.  
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Obr. 1. Vplyv angiotenzínu II v kombinácii so soľnou diétou na expresiu génu OTR v NTS potkana. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. (Kon/STD n = 13, Kon/NaCl n = 12, Ang II/STD n = 14, Ang 

II/NaCl n = 15), F1,20 = 4,3736, p = 0,04442 

 

V cerebelle sme nepozorovali žiadny vplyv prenatálneho Ang II na expresiu 

vybraných génov. Pozorovali sme však rozdiel v expresii GAD67 (Obr. 2), ktorý závisí od 

pohlavia. Podľa našich výsledkov je expresia tohto génu vyššia u samcov (p = 0,0240). 

Nezistili sme vplyv ostatných zohľadnených faktorov na expresiu tohto génu.  
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Obr. 2. Vplyv pohlavia na expresiu génu GAD67 v cerebelle potkana. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± 
SEM. (n = 26 samcov, 28 samíc), F1,20 = 5,6647, p = 0,0240, 

 

V expresii génu GAT1 v cerebelle sme pozorovali signifikantný faktor stravy (p = 

0,0069; Obr. 3). Táto zmena bola významnejšia u samíc, ako u samcov V kombinácii so 
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zvýšením prísunom soli u samíc je expresia tohto génu signifikantne vyššia (p = 0,0200), 

u samcov sme tento vplyv nepozorovali (Obr. 4). 
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Obr. 3. Vplyv soľnej diéty na expresiu génu GAT1 v cerebelle potkana. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± 
SEM., (n = 27 pre obe skupiny), F1,20 = 8,413, p = 0,0069 
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Obr. 4. Vplyv pohlavia v kombinácii so soľnou diétou na expresiu génu GAT1 v cerebelle potkana. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM., (n = 13 resp. 14), F1,20 = 11,454, p = 0,0020 

 

Záver 

Prenatálne vystavenie Ang II viedlo v dospelosti v kombinácii so soľnou diétou 

k rozdielnej reakcii génu OTR v NTS v porovnaní s kontrolnými potkanmi, čo môže odrážať 

vplyv fetálneho programovania. 

Naše pozorovania naznačujú výrazný vplyv pohlavia na expresiu génu GAD67 

v cerebelle potkana. Tiež sme pozorovali, že Ang II navodená hypertenzia u matky počas 
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gravidity, v kombinácii s postnatálne zvýšeným príjmom soli, vedie neskôr k zmene expresie 

génu GAT1 v cerebelle u mladých samíc. Je naším predpokladom, že ak by tieto zmeny 

nastávali podobne aj v iných oblastiach mozgu, mohli by viesť, v neskoršom veku, k zmenám 

v metabolizme a transporte GABA a tak prispievať k zvýšenej náchylnosti na vznik 

civilizačných psychických porúch, ako je depresia, či anxiózna porucha. 

Záverom teda konštatujeme, že na expresiu nami vybraných génov majú vplyv ako 

životný štýl matky, tak aj životný štýl jedinca postnatálne, ale rovnako aj neovplyvniteľné 

faktory, ako pohlavie. Všetky tieto vplyvy môžuv dospelosti vyústiť v kumuláciu drobných 

zmien v expresii génov regulujúcich GABAergickú a oxytocínovú signalizáciu v mozgu.  
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Abstract 

Study of tail fiber protein of bacteriophage Dev2 infect Cronobacter spp. 
Contamination of foods by pathogenous bacteria is enormous problem all over the world. In recent 

years, to ensure the safety and quality of foods, the bacteriophages are increasingly used. In our work we focus 
on the study of tail fiber protein of bacteriophage Dev2, which effectivelly infect bacterial strain Cronobacter 
turicensis 290708/7 that is present mainly in rehydrated powdered infant formula. We prepared purified 
recombinant protein Dev2-gp40 in soluble form. However, by testing the ability of the recombinant protein to 
bind to the surface of host cells we did not confirm its ability yet.  
 
Keywords: bacteriophage Dev2; Cronobacter turicensis; tail fiber protein; cloning 
 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnej dobe sú veľkým problémom patogénne baktérie spôsobujúce množstvo 

ochorení po celom svete. Baktérie rodu Cronobacter spp. sú gramnegatívne oportunistické 

patogény z čeľade Enterobacteriaceae, ktoré zapríčiňujú infekcie vedúce k závažným 

ochoreniam ako sú meningitída, nekrotizujúca enterokolitída a sepsa u novorodencov alebo 

u starších imunokompromitovaných ľudí [1]. Výskyt týchto infekcii je síce zriedkavý, ale 

u infikovaných novorodencov je úmrtnosť až 80% [2]. Cronobacter spp. je prítomný 

v mnohých prostrediach a je vysoko odolný voči vysušovaniu a iným stresovým   

podmienkam [3]. Jeho výskyt bol pozorovaný v mnohých potravinách, ale najväčším 

problémom z hľadiska nákazy u detí je jeho prítomnosť v kontaminovanej sušenej detskej 

mliečnej výžive [4]. Preto je dôležité nájsť a skúmať vhodný i účinný spôsob na elimináciu 

tohto patogéna v potravinách. Jednou  z možností je využitie bakteriofágov. V posledných 

rokoch sa však do popredia záujmu dostávajú fágové antimikrobiálne proteíny schopné lýzy 

hostiteľskej baktérie, ako možné terapeutiká namiesto využívania celých bakteriofágov.  

Predmetom skúmania tejto práce bol trimerický proteín chvostíkového vlákna 

kódovaný génom gp40 z bakteriofága Dev2. Tento bakteriofág patrí do skupiny                  

T7-podobných fágov a je špecifický pre kmene Cronobacter turicensis sérotypu CT O:1 [5]. 

Cieľom práce bolo klonovanie génu Dev2-gp40, expresia v kmeni E. coli a purifikácia 

proteínu, aby bolo možné charakterizovať jeho vlastnosti.  
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Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene, plazmidy a bakteriofágy: V práci sme používali kmene C. turicensis 

290708/7, C. turicensis 260808/5, E. coli DH5α, E. coli BL21 DE3 a expresný vektor pET28b 

(Novagen). Bakteriofág Dev2 bol izolovaný z čističky odpadových vôd v Devínskej Novej 

Vsi v predchádzajúcom období na našom pracovisku [5].  

Príprava klonovacieho vektora: Plazmidovú DNA pET28b sme izolovali pomocou kitu 

QIAprep® Spin Miniprep Kit (QIAGEN) a štiepili restrikčnými endonukleázami EcoRI 

a HindIII.  

Príprava inzertu Dev2-gp40: Gén gp40 s veľkosťou 2 500 bp sme pripravili PCR 

amplifikáciou z genómovej DNA bakteriofága Dev2 v 25 µl reakčnej zmesi (1x Phusion 

Green HF pufor, 200 µM dNTP, 0,25 µM primery gp40F a gp40R (Tab. 1)  a 1U Phusion Hot 

Start DNA polymerázy II). Pripravený PCR produkt sme štiepili restrikčnými 

endonukleázami EcoRI a HindIII. 

Príprava rekombinantného plazmidu pET-gp40: Získaný DNA fragment gp40 sme ligovali  

do vektora pET28b a transformovali do kompetentných buniek E. coli DH5α. Vybrané 

rekombinantné klony sme izolovali, správnosť klonov sme overili štiepením a sekvenovaním.  

Expresia rekombinantného proteínu Dev2-gp40: Na expresiu cieľového proteínu sme použili 

bunky E. coli BL21 DE3 s rekombinantným plazmidom pET-gp40, v ktorom bol gén gp40 

inzertovaný za T7 indukovateľný promótor. Expresiu sme indukovali pridaním 0,5 mM IPTG 

pri troch rôznych teplotách 20°C, 28°C, 37°C. Na potvrdenie špecificity exprimovaného 

proteínu sme použili metódu western blot s primárnou anti-HisTag protilátkou so značenou 

peroxidázou v pomere 1:1000.  

Purifikácia proteínu na Ni2+ IMAC perlovej celulóze: Naexprimovaný proteín Dev2-gp40 po 

solubilizácii v tlmivom roztoku (0,1 M NaCl, 50 mM TrisHCl pH = 8) sme purifikovali 

pomocou afinitnej chromatografie založenej na väzbe HisTag značky proteínu na matricu 

kolóny.  

 

Tab. 1. Primery použité na amplifikáciu klonovaného génu gp40. 

 
Cieľový gén Názov primeru Sekvencia Dĺžka PCR produktu 

gp40 gp40F gagaattcaatggctaacaccactttgact 2 500 bp 

gp40R gacccaaagcttatcggttagaaagcaccg 
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Výsledky a diskusia 

V práci sme klonovali gén gp40, ktorý je zodpovedný za hostiteľskú špecificitu 

bakteriofága Dev2, do expresného vektora pET28b. Selekciou náhodne vybratých 30 kolónii 

po transformácii sme získali 14 pozitívnych rekombinantných klonov. Správnu sekvenciu sme 

overili sekvenovaním. Na základe sekvenovania rekombinantných klonov sme získali 2 

sekvenčné typy, ktoré sa líšili jednonukleotidovou zámenou v pozícii 2522 bp (G/T). Získané 

rekombinanty sme nazvali pET-gp40 (Obr. 1). 

 

 

 
 

Obr. 1. Mapa konštruktu pET-gp40. 

 

 

V ďalšej časti práce sme proteín Dev2-gp40 exprimovali v bunkách E. coli BL21 DE3. 

Výsledky analýzy pomocou SDS-PAGE potvrdzujú, že expresia proteínu prebiehala pri 

všetkých troch zvolených teplotných podmienkach. Expresiou pri teplote 37°C sme získali 

proteín Dev2-gp40 prevažne vo forme inklúznych teliesok. Na druhej strane expresiou pri 

teplote 20 °C a 28 °C bol podiel rozpustnej formy proteínu výrazne vyšší (Obr. 2).  
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A:                                                        B:                                                        C: 

          
 

Obr. 2. SDS-PAGE analýza expresie proteínu Dev2-gp40 v bunkách E. coli BL21. 
A: expresia pri teplote 20°C. B: expresia pri teplote 28°C. C: expresia pri teplote 37°C. 

Dráhy 1.-3.: bunky s vektorom pET28b v poradí pred indukciou, 1. hod. po indukcii, 24. hod. po indukcii. Dráhy 
4.-6.: bunky s konštruktom pET-gp40 v poradí pred indukciou, 1. hod. po indukcii, 24. hod. po indukcii. Dráhy 

7.-8.: sonikované bunky s pET-gp40 v poradí supernatant, sediment. Dráha 9.: štandard molekulovej hmotnosti - 
PageRulerTM Prestained Protein Ladder, 10-170 kDa (Thermo Scientific) 

 

Špecificitu exprimovaného proteínu Dev2-gp40 sme potvrdili metódou western blot 

s primárnou anti-HisTag protilátkou (Obr. 3). V ďalšom kroku sme náš proteín purifikovali 

afinitnou chromatografiou na Ni2+ perlovej celulóze založenej na väzbe HisTag značky 

proteínu na matricu kolónky (Obr. 4). Purifikáciou sme získali čistý cieľový proteín, avšak 

s veľkými stratami v nezachytenej frakcii.  

 

 
 

Obr. 3. Western blot proteínu Dev2-gp40 s detekciou pomocou Anti-HisTag protilátok. 
Dráha 1.: bunky BL21 DE3 s vektorom pET28b. Dráha 2.: proteín Dev2-gp40 exprimovaný v bunkách BL21 
DE3. Dráha 3.: Dev2-gp40 po solubilizácii. Dráha 4.: kontrola proteínu s HisTag značkou. Dráha 5.: štandard 

molekulovej hmotnosti - PageRulerTM Prestained Protein Ladder, 10-170 kDa (Thermo Scientific) 
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Obr. 4: Purifikácia proteínu Dev2-gp40 pomocou IMAC afinitnej chromatografie.  
 Analýza pomocou SDS-PAGE. Dráha 1.: bunky po sonikácii (supernatant). Dráha 2.: nezachytená frakcia. 
Dráha 3.: premývanie. Dráha 4.: PageRulerTM Prestained Protein Ladder, 10-170 kDa (Thermo Scientific). 

 

Purifikovaný proteín Dev2-gp40 sme použili na testovanie väzby na povrch 

hostiteľských buniek C. turicensis 290708/7 (Obr. 5), ktoré sú citlivé na infekciu fága Dev2. 

Výsledky SDS-PAGE analýzy nepotvrdili väzbu nášho študovaného proteínu na povrch 

hostiteľských buniek citlivých voči infekcii fága Dev2. Problém pravdepodobne môže 

spočívať v použití neoptimálnych podmienok pri testovaní väzbovej schopnosti proteínu. 

Schopnosť proteínu viazať sa na povrch hostiteľa môže byť výrazne regulovaná 

koncentráciou solí a ďalších iónov v prostredí. 

 

 
 

Obr. 5. Väzba proteínu Dev2-gp40 na povrch hostiteľských buniek C. turicensis 290708/7. 
Analýza pomocou SDS-PAGE. Dráha 1.: purifikovaný proteín. Dráha 2.: štandard molekulovej hmotnosti - 
PageRulerTM Prestained Protein, Ladder, 10-170 kDa (Thermo Scientific). Dráha 3.-4.: bunky C. turicensis 

290708/7. Dráha 5.-6.: bunky C. turicensis 260808/5.  
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Záver 

V práci sme po úspešnom klonovaní pripravili rekombinantný plazmid pET-gp40 

vhodný na expresiu proteínu vlákna fágového chvostíka Dev2-gp40, ktorý sme získali 

v solubilnej forme. Testovali sme aj väzbu purifikovaného proteínu na povrch hostiteľských 

buniek C. turicensis 290708/7, ale doposiaľ s negatívnym výsledkom.  
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Abstract 

A preliminary analysis of the fish communities’ dynamic in the Slovak section of the Danube in last 
two decades 
The Danube is the river with the highest richness of fish species (102 species reported) in Europe. 

Nevertheless, it also faces various human pressures with serious negative impacts on its ecosystems, including 
fish communities. In this work, data from The Joint Danube Survey 2 (2007), The Joint Danube Survey 3 (2013) 
and the Gabčíkovo Hydroelectric Scheme Monitoring (GHS) (1991-2011) were analyser briefly. The Fish Index 
of Slovakia (FIS) was used to compare the Čunovo – Szap section, which is under the influence of GHS, with 
the section of Danube in Bratislava, which is upstream to GHS. Significantly lower values of FIS indicate the 
negative impact of GHS on local fish communities. However invasive species have also impacted fish 
communities negatively. 
 

Keywords: fish communities; Danube; the Gabčíkovo Hydroelectric Scheme; invasive species 

 

Úvod a formulácia cieľa 

S celkovo zaznamenanými 102 druhmi rýb, je Dunaj riekou s najväčšou diverzitou  

v Európe. Vďaka veľkej rozmanitosti habitatov a hustej štruktúre prechodných spoločenstiev, 

tak poskytuje rôzne kombinácie podmienok prostredia, vhodné pre veľké množstvo druhov 

rýb [1]. Na druhovú rozmanitosť spoločenstiev však má výrazný vplyv regulácia vodných 

tokov a výstavba vodných nádrží. V Slovenskom toku Dunaja bolo vybudované Vodné dielo 

Gabčíkovo (VDG), ktoré bolo do prevádzky spustené koncom roka 1992, preto vzniká 

otázka, aký vplyv má táto výrazná hydromorfogická zmena na ichtyocenózy slovenského 

úseku Dunaja.  

Dunaj má tiež veľký medzinárodný význam ako cesta pre prepravu tovaru po celej 

Európe, s čím je spojený aj negatívny vplyv na životné prostredie, vrátane spoločenstiev rýb. 

Okrem tovaru sa dokážu lodnou dopravou pasívne šíriť aj rôzne druhy rýb (v balastnej vode 

alebo ako vajíčka prichytené o trup lodí) [2]. Takto sa určitá časť vajíčok prepraví na nové 

lokality, kde môžu prežívať, neskôr sa etablovať, a v niektorých prípadoch aj stať sa 

inváznym druhom [3]. Rozširovanie inváznych druhov je dôvodom úbytku celosvetovej 

biodiverzity [4] a jednou z hrozieb pre svetovú biodiverzitu riek [5].  

Cieľom práce bolo predbežné vyhodnotenie súčasného stavu ichtyocenóz slovenského 

úseku Dunaja vo svetle zmien za posledných 25 rokov, a to najmä so zreteľom na VDG 
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a biologické invázie.  

 

Materiál a metódy 

Predložená analýza vychádza z údajov z projektov Joint Danube Survey 2 (13.8. – 

28.9.2007) [6] a Joint Danube Survey 3 (13.8. – 26.9.2013) [7] a priebežného dlhodobého (od 

roku 1990) monitoringu ichtyocenóz v úseku Čunovo – Szap [8]. Zo spomínaných projektov 

boli použité dáta bratislavského toku Dunaja (rkm 1872). Pri JDS 2 a JDS 3 boli vzorky 

odoberané na základe presne stanoveného protokolu v zmysle EFI + [9]. Odber vzoriek počas 

monitoringu ichtyocenóz v úseku Čunovo – Szap bol uskutočňovaný elektrickým agregátom s 

ručnou anódou, a odber z člnu, bol použitý pre zber vzoriek trikrát za rok, zvyčajne v apríli-

máji, juli-auguste a septembri-októbri [10]. Porovnanie časti toku, ktorá nie je ovplyvnená 

VDG (Bratislava) a časti, ktorá sa nachádza za VDG a je ním ovplyvňovaná (úsek Čunovo – 

Szap) bolo vykonané na základe Slovenského ichtyologického indexu Fish Index of Slovakia 

(FIS), ktorý bol vyvinutý v rámci implementácie rámcovej smernice o vodách. FIS je 

multimetrický index, ktorý počíta odchýlku pozorovaných hodnôt od očakávaných hodnôt. 

Pre každý typ toku, bolo stanovené hypotetické referenčné spoločenstvo rýb na základe 

dôkladnej analýzy historických dát. Trendy a zmeny v spoločenstve rýb zo stredného Dunaja 

sú charakterizované siedmymi metrikami vyjadrujúcimi relatívnu abundanciu fytofilných 

druhov, litofilných druhov, bentických druhov, reofilných druhov, potamodromných druhov, 

piscivorných druhov, inváznych druhov [11].  

 

Výsledky a diskusia 

V  časti toku neovplyvnenej Vodným dielom Gabčíkovo (Bratislava, rkm 1872), bolo 

počas JDS 2 zaznamenaných 23 druhov rýb s eudominantným druhom beličky, Alburnus 

alburnus (Linnaeus, 1758) (51,1 %) a býčka čiernoústeho, Neogobius melanostomus (Pallas, 

1814) (27,2 %). Počas JDS 3 bolo na rovnakej lokalite zaznamenaných 32 druhov rýb 

s eudominantnými troma druhmi: pleskáč malý, Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) (28,8 %), 

býčko čiernoústy (23,4 %) a beličkou (21,8 %). Ekologický status bol vyjadrený indexom 

FIS, hodnota ktorého dosiahla 0,51, čo zodpovedá triede 3 (priemerný stav). Okrem toho boli 

pre porovnanie spoľahlivosti vypočítané aj hodnoty European Fish Index Plus (EFI+) = 0,39 

(trieda 3) a Fish Index Austria (FIA) = 2,37 (trieda 2),  

V časti toku ovplyvnenej Vodným dielom Gabčíkovo (Čunovo – Szap) bolo v období  

1991-2011 zistených celkom 41 druhov rýb. Plotica, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

a belička boli eudominantné druhy, nasledovala za nimi slnečnica pestrá, Lepomis gibbosus 
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(Linnaeus, 1758); býčko rúrkonosý, Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814); karas, 

Carassius auratus (Linnaeus, 1758); ostriež zelenkastý, Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758); 

lopatka dúhová, Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) a na ôsmom mieste bol býčko čiernoústy 

s relatívnou abundanciou, ktorá stúpla z  4,66 % (2004 - prvý nález) až na 15,56 % (2011), 

kde v roku 2011 bol najviac abundantným druhom v úseku Čunovo – Szap.  

V úseku Čunovo – Szap sa hodnoty FIS za obdobie 1991-2011 menili. Od roku 1991 

hodnoty FIS klesli z 0,731 (trieda 1 ekologického stavu) až k hodnotám oscilujúcim okolo 

0,200 po roku 2005 (trieda 5 ekologického stavu; Obr. 2). Jediná výnimka nastala v roku 

2004, kedy FIS stúpol na 0,574 (trieda 2). Je pravdepodobné, že táto zmena bola spôsobená 

extrémne vysokou hladinou Dunaja v auguste 2002, ktorý zaplavil celý systém bočných 

ramien, a to spôsobilo výrazné zlepšenie neresových podmienok pre väčšinu druhov rýb. Na 

druhej strane, nízke hodnoty FIS zodpovedajúce zlému ekologickému stavu tohto úseku 

Dunaja, sa zhodujú s nárastom počtu inváznych druhov, ktoré tvoria samostatnú metriku FIS. 

Hydromorfologické zmeny často majú za následok pokles rozmanitosti a abundancie 

druhov, zmeny v štruktúre populácii a tiež obmedzenie migrácií, čo zabraňuje rozmnožovaniu 

niektorým druhom rýb [12]. VDG značne ovplyvnilo spoločenstvo rýb prostredníctvom 

presmerovanie bývalého hlavného toku Dunaja do nového umelého kanála v roku 1992 a tým 

boli prerušené prirodzené procesy vo vnútrozemskej delte Dunaja, ako aj odrezanie systému 

vedľajších ramien a ich premena z lotických na lenitické. V súčasnej dobe sú niektoré z 

hlavných ramien napájané vodou z nového kanála, a tak majú opäť prevažne lotický 

charakter. Avšak v pôvodnom koryte Dunaja, so silne zníženou hladinou vody, sa litorálna 

zóna posunula výrazne smerom k stredu koryta, a preto zmizlo veľa prírodných úkrytov a 

neresísk. V dôsledku toho sa početnosť a rozmanitosť druhov v pobrežnej zóne bývalého 

hlavného prúdu rapídne znížila [8]. Relatívna početnosť eurytopických druhov, hlavne 

fytofilných druhov so širokou ekologickou toleranciou sa zvýšil. Naproti tomu, reofilné druhy 

(Obr. 1), ktoré v minulosti prevládali v bočných ramenách, sa stali subdominantnými alebo 

recedentnými. Abundancia takmer všetkých druhov rýb, najmä dravcov, výrazne klesla [8]. 

Pochopiteľne, vysoká korelácia medzi spustením VDG do prevádzky a postupným 

poklesom FIS nemusí nevyhnutne znamenať, že za zhoršeným stavom ichtyocenóz Dunaja je 

výlučne negatívny dosah hydromorfologických zmien spôsobených VDG. V rovnakom čase, 

ako bolo spustené VDG do prevádzky, sa začiatkom 90-tych výrazne rozmohlo pytliactvo, 

ktorého efekt na ichtyocenózy je nepochybný [8]. Veková štruktúra mnohých populácii sa tiež 

zmenila - jedince vyšších vekových kategórií sú dnes veľmi vzácne, a miera reprodukcie 

pomerne nízka. Relatívna početnosť klesala predovšetkým u šťuky, zubáča a sumca. Naopak, 
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druhy ako mieň a kolok veľký profitujú z prítomnosti inváznych býčkov, ktoré sa stali ich 

dominantnou korisťou [8].  

 Okrem VDG majú v poslednom období vplyv na ichtyocenózy aj biologické invázie. 

V slovenskom úseku Dunaja aktuálny zoznam inváznych druhov rýb zahŕňa sumčeka, karasa, 

slnečnicu, býčka piesočného, býčka nahotemenného, býčka hlavatého, býčka čiernoústeho, 

amura a hrúzovca; aj keď nie všetky preukazujú atribúty inváznych druhov pozdĺž celého 

toku rieky. Je známe, že biologické invázie môžu viesť k redukcií pôvodných druhov, čo 

vedie k celkovému poklesu biodiverzity [5]. V Bratislavskej lokalite a úseku Čunovo – Sap je 

najväčšou hrozbou býčko čiernoústy, ktorý sa stal veľkým problémom hlavne pre natívne 

bentické druhy – hlaváča bieloplutvého, hrúza bieloplutvého či slíža severného, ktoré 

prakticky vymizli z miestnych spoločenstiev rýb [8]. 

Býčko čiernoústy kolonizoval dokonca aj Horný tok Dunaja odkiaľ sa dostal aj do 

rieky Rýn [13], čo len potvrdzuje jeho silný invázny potenciál. V procese invázie rýb je však 

možné pozorovať časový aspekt v životných stratégiách od začatia invázie [14]. Tento 

fenomén potvrdzujú aj najnovšie výstupy z JDS3. Prvý záznam býčka v Srbsku pochádza 

z roku 1997 [15], dnes však z výsledkov z JDS3 vidieť, že dosahuje rovnaké hodnoty 

relatívnej abundancie ako v natívnom prostredí (Obr. 3). V úsekoch Dunaja, kde je býčko 

čiernoústy etablovaný približne 10-15 rokov, je jeho relatívna početnosť signifikantne vyššia 

ako v natívnej, alebo dlhodobo etablovanej časti Dunaja. Naopak, v hornom úseku Dunaja 

(Nemecko), dosahuje nedávno etablovaná populácia extrémnu dominanciu 70-80 %. (Obr. 3) 

Predpokladáme však, že po istom čase klesne na hodnoty ustálené v strednom a dolnom toku 

Dunaja. Tu sa zrejme preukázal vplyv časového aspektu na etablovanie populácie býčka 

čiernoústeho [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 1. Vývoj dvoch metrík od 1991 do 2011 v úseku Čunovo - Szap.  
Stĺpcové grafy vyjadrujú relatívne abundancie rýb v jednotlivých rokoch. 
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Obr. 2. Zmena hodnôt FIS v úseku Čunovo – Szap od spustenia VDG do prádzky v rokoch 1991 – 2011. 

Stĺpcové grafy vyjadrujú relatívne abundancie rýb v jednotlivých rokoch 
 

 

 
Obr. 3. Relatívna abundancia býčka čiernoústeho pozdĺž toku Dunaja 

 

Záver 

Korelácia medzi výstavbou VDG a stavom ichtyocenóz v Čunovo – Szap je zjavná, 

pričom negatívny impakt VDG naznačujú odlišné hodnoty ekologického stavu Dunaja pri 

Bratislave, ktorý nie je ním poznačený. Výsledky predbežnej analýzy ukazujú, že okrem 

VDG majú negatívny vplyv na spoločenstvá rýb v slovenskom úseku Dunaja aj invázne 

druhy kvôli ich rýchlemu nárastu abundancie. Predložená práca prináša predbežné výsledky, 

podrobnejšie analýzy sú predmetom ďalšieho štúdia. 
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Abstract  

Effects of 5-year human recombinant growth hormone therapy on subcutaneous adipose tissue in adult 
patients with growth hormone deficiency 

Adult growth hormone deficiency (GHD) is associated with abdominal obesity, adipocyte hypertrophy 
and changes in metabolic & endocrine characteristics of subcutaneous adipose tissue. This may contribute to 
dyslipidemia, glucose intolerance and insulin resistance, frequent co-morbidities of GHD. Here we aimed to 
investigate the adipose tissue specific adipokine content in relation to 5-years GH supplementation therapy. 
Insulin sensitivity was evaluated by euglycemic hyperinsulinemic clamp, glucose tolerance by oral glucose 
tolerance test and abdominal adipose tissue volume & distribution by MRI. Adipokine profile was determined by 
protein arrays. GH therapy decreased the adipocyte diameter by 13,3%, improved adipose tissue insulin 
sensitivity by 88,6% and glucose tolerance by 24,2%. Changes in adipokine protein content indicated a concerted 
action towards adipose tissue remodelling and adequately balanced immune response. We conclude that GH 
therapy had mostly beneficial effects on adipose tissue metabolic & functional phenotypes, contributing thus to 
the improved metabolic health. 
 

Keywords: adipocyte hypertrophy; adipose tissue; adipokines; growth hormone deficiency 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Deficit rastového hormónu (DRH) v dospelosti je spojený s centrálnou obezitou [1], 

hypetrofiou tukových buniek a so zmenami v profile adipocytokínov produkovaných 

v podkožnom tukovom tkanive. Takéto zmeny môžu prispievať k poruchám metabolizmu 

glukózy a lipidov na úrovni celého organizmu [2]. Úzky súvis medzi metabolickou aktivitou 

tukového tkaniva a vylučovaním rastového hormónu dokazuje aj fakt, že obezita sa u 

zdravých jedincov spája s relatívnym deficitom rastového hormónu. Množstvo viscerálneho 

tuku a inzulinémia nalačno sa ukázali ako významné prediktory zníženej 24-hodinovej 

sekrécie RH [3]. Pacienti s DRH tiež často trpia sarkopéniou - zníženým objemom svalovej 

hmoty a poruchami mineralizácie kostí. Závažným problémom je zvýšená úmrtnosť na 

kardiovaskulárne ochorenia spôsobená predovšetkým nepriaznivým lipidovým profilom 
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a znížená kvalita života [4]. 

Cieľom našej práce bolo preskúmať vplyv 5-ročnej liečby rastovým hormónom na 

metabolické charakteristiky tukového tkaniva vo vzťahu k produkcii adipocytokínov 

u dospelých pacientov s deficitom rastového hormónu. 

 

Materiál a metódy 

Do štúdie bolo zahrnutých 17 dospelých pacientov s deficitom rastového hormónu 

(DRH) a 17 zdravých kontrol rovnakého veku (30,9±1,9 vs 30,9±1,6 rokov), pohlavia 

(11M/6Ž) a BMI (26,7±1,2 vs 26,1±1,1kg/m2). DRH bol diagnostikovaný pomocou 

provokačného inzulín-tolerančného testu. Hladina RH v krvi DRH pacientov nedosiahla 3µl/l. 

Pacienti boli liečení ľudským rekombinantným RH počas 5 rokov v dennej dávke 0,3-0,8mg.  

Na stanovenie inzulínovej senzitivity sa použila euglykemická hyperinzulinemická 

zámka (EHZ), na stanovenie glukózovej tolerancie orálny glukózový tolerančný test (oGTT). 

Inzulínovú senzitivitu tukového tkaniva (antilipolytický účinok inzulínu) sme hodnotili ako 

mieru poklesu cirkulujúcich hladín voľných mastných kyselín v odpovedi na euglykemickú 

hyperinzulinémiu. Vzorky podkožného tukového tkaniva z abdominálnej oblasti sme odobrali  

biopticky v lokálnej anestéze.  

Priemernú veľkosť  tukovej bunky sme pre každého pacienta stanovili morfometricky, 

meraním veľkosti 100 buniek v suspenzii čerstvo (kolegenázou) izolovaných adipocytov, a to 

analýzou obrazu pomocou ImageTool (UTHSCSA, USA). Distribúcia tukového tkaniva 

v abdominálnej oblasti bola stanovená pomocou magnetickej rezonancie (1,5T Magnetom 

Symphony MRI Scanner, Siemens, Nemecko). Množstvo produkovaných adipocytokínov sme 

na úrovni proteínu semikvantitatívne stanovili pomocou protilátkovej array (RayBio Human 

Cytokine Antibody Array C Series 2000, RayBiotech, USA). Fluorescenčný signál cytokínov 

bol detekovaný pomocou Odyssey Infra Red Imaging System (LI-COR, USA) a intenzita 

signálu bola stanovená softvérom Image Studio 2.0 (LI-COR, USA). Rozdiely medzi dvomi 

skupinami sme hodnotili Studentovým t-testom. Vzťahy medzi premennými boli analyzované 

Paersonovým korelačným koeficientom a viacnásobnou lieneárnou regresiou. Výsledky boli 

štatisticky vyhodnotené programom JMP (4.0.4 academic, SAS Institute, USA) a pomocou 

 Ingenuity Pathway Analysis (http://www.ingenuity.com). 

 

Výsledky a diskusia 

Dlhodobá liečba rastovým hormónom dokázala u pacientov s deficitom rastového 
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hormónu (DRH) normalizovať hladiny inzulínu podobného faktora 1 (IGF-1) v krvi na úroveň 

zdravých kontrol. Liečba tiež signifikantne znížila hladiny voľných mastných kyselín (VMK) 

nalačno (p<0,05) a zlepšil sa tiež antilipolytický účinok inzulínu (inzulínová citlivosť 

tukového tkaniva), kedže hyperinzulinémia výraznejšie znižovala VMK u pacientov po liečbe 

RH (p<0,05). Inzulínová senzitivita na úrovni celého organizmu (M-hodnota, parameter 

rýchlosti utilizácie glukózy organizmu počas eugluykemickej hyperizulinemickej zámky) však 

liečbou nebola ovplyvnená. Liečba RH tiež zvýšila mieru glukózovej tolerancie (p<0,05) 

a znížila hypertrofiu  adipocytov (p<0,05) [5].  Doterajšie štúdie skúmajúce vplyv podávania 

rastového hormónu pacientom s DRH ukázali väčšinou benefičné účinky na kvalitu života, 

lipidový profil, objem a distribúciu tukového tkaniva a na mineralizáciu kostí, na druhej 

strane účinky na glukózový metabolizmus ostávajú nejednoznačné a súvisia s dávkovaním 

a sledovanou dĺžkou liečby rastovým hormónom [6-8]. 

V tukovom tkanive pacientov s DRH sme v porovnaní so zdravými jedincami 

pozorovali celé spektrum rozdielov v obsahu  adipocytokínov. Videli sme pokles obsahu  

faktorov zapojených do regulácie rastu a diferenciácie adipocytov [epiteliálny rastový faktor 

(EGF), faktor kmeňových buniek (SCF)], angiogenézy [vaskulárny endoteliálny rastový faktor 

(VEGF), faktor odvodený od buniek strómy (SDF-1), angiopoetín 2] a neurogenézy  (od 

mozgu odvodený rastový faktor (BDNF).  V tukovom tkanive boli tiež signifikantne zvýšené 

viaceré prozápalové cytokíny (interferón-γ (IFN-γ), interferónom indukovateľný α-

chemoatraktant T-buniek, granulocytový chemoatrakčný proteín 2 (GCP-2), monocytový 

chemotaktický proteín 2 a 3 (MCP-2, MCP-3), eotaxín). Prítomnosť zápalu aj v celotelovej 

cirkulácii ukázali zvýšené hladiny hsCRP [2]. Toto všetko poukazuje na narušenú schopnosť 

remodelácie tukového tkaniva (dynamických zmien v štruktúre na udržanie dostatočného 

cievneho a nervového zásobenia, integrity a funkcie) vplyvom DRH, čo v spojení 

s hypertrofiou adipocytov vedie k rozvoju zápalovej odpovede v tukovom tkanive.  

V druhej fáze experimentu, po 5-ročnej liečbe RH sa ukázali viaceré pozitívne zmeny 

v produkcii adipocytokínov. Pozorovali sme 1,8 až 5 násobné zvýšenie faktorov zapojených 

do regulácie rastu a diferenciácie adipocytov [EGF, SCF, fibroblastový rastový faktor 7 (FGF-

7), faktor stimulujúci kolónie granulocytov a monocytov (GM-CSF), kostný morfogenetický 

proteín 4 (BMP4)], neurogenézy [BDNF, od gliových buniek odvodený rastový faktor 

(GDNF), ciliárny neurotrofný faktor (CNTF)], hnednutia adipocytov (BMP4) a metabolizmu 

(IGF-1); (Tab. 1). Výsledky naznačujú, že  suplementačná liečba deficitu RH výrazne zlepšila 

remodelačnú a diferenciačnú schopnosť tukového tkaniva. Hoci bolo signifikantne zvýšených 
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viacero prozápalových cytokínov (interleukín 1β (IL-1β), IFN-γ, IL-16) a chemokínov 

(CXCL1/GRO-α, CXCL7/NAP-2, GCP-2), zaznamenali sme tiež signifikantné zvýšenie 

niektorých významných protizápalových adipocytokínov (adiponektín, antagonista receptoru 

interleukínu 1 (IL-1Ra), transformačný rastový faktor β3 (TGF-β3); (Tab. 1), ktoré by mohli 

prispievať aj k zlepšeniu  inzulínovej senzitivity tukového tkaniva pri liečbe RH. Jedna z 

posledných štúdií jasne naznačuje, že presne cielený a regulovaný zápalový proces  je 

podmienkou  remodelačnej aktivity tukového tkaniva, a je teda potrebný pre udržanie 

metabolickej allostázy [9]. 

 

Tab. 1. Relatívne zmeny koncentrácií adipocytokínov v podkožnom tukovom tkanive spojené s 5-ročnou 
liečbou rastovým hormónom (RH) u jedincov s deficitom RH v dospelosti. 

 
BMP4 CXCL1 CXCL7 FGF-7 IL-1-Ra IL-1β CNTF BDNF IFN-γ EGF TGF-β3 IGF-1 GM-CSF GDNF IL-16 GCP-2 SCF

pred 
liečbou 1,08 0,81 1,09 1,16 0,87 1,41 1,00 0,77 1,07 0,86 1,01 1,32 0,64 0,91 0,89 0,77 0,58

po 
liečbe 1,98 1,57 2,42 2,65 2,17 3,68 2,74 2,18 3,09 2,79 3,42 4,48 2,30 3,55 3,77 3,47 2,94
efekt 
liečby 1,83 1,95 2,23 2,28 2,51 2,61 2,75 2,84 2,88 3,23 3,38 3,40 3,58 3,90 4,24 4,48 5,08  

 
BMP4 – kostný morfogenetický proteín 4; CXCL1,7 – C-X-C motif ligand  1,7; FGF-7 – fibroblastový rastový 

faktor 7; IL-1-Ra  – antagonista receptoru interleukínu 1; IL-1 β – interleukín 1 beta; CNTF – ciliárny 
neurotrofný faktor; BDNF – od mozgu odvodený rastový faktor; IFN-γ – interferón gama; EGF – epiteliálny 

rastový faktor; TGF-β3 – transformačný rastový faktor beta 3; IGF-1 – inzulínu podobný faktor 1; GM-CSF – 
kolónie granulocytov a monocytov stimulačný faktor; GDNF – od glie odvodený neurotrofný faktor; IL-16  – 
interleukín 16; GCP-2 – granulocytový chemoatrakčný proteín 2; SCF – faktor kmeňových buniek. Intenzita 
oranžovej farby vyjadruje mieru zvýšenia koncentracie adipocytokínov (n=10 na skupinu). Pred liečbou/po 

liečbe – výsledok analýzy u 10 neliečených/liečených DRH pacientov korigovaný na údaje od 10 pohlavím, BMI 
a vekom zhodných kontrolných jedincov. Efekt liečby – násobok zmeny. 

 

 
Obr. 1. Korelácie cirkulujúceho adiponektínu s prozápalovými cytokínmi v podkožnom tukovom tkanive.  
Adponektín pozitívne koreloval s množstvom interferónu gama  a  interleukínu 12β (p40) v podkožnom tukovom 

tkanive stanovených proteínovou array.  
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To, že by protizápalové cytokíny mohli kompenzovať zvýšenie prozápalových 

cytokínov v tukovom tkanive, naznačujú aj pozitívne vzájomné asociácie cirkulujúceho 

adiponektínu s IFN-γ (p<0,01),  IL-12β (p<0,05); (Obr.1) či s chemokínom (C-X-C motif) 

ligand 1/GRO (p<0,05). 

 

Záver 

V tejto práci sme ukázali, že dlhodobá liečba ľudským rekombinantným rastovým 

hormónom zlepšila niektoré metabolické parametre tukového tkaniva, konkrétne spôsobila 

úpravu hypertrofického stavu tukových buniek a zlepšila citlivosť tkaniva na inzulín.  

Suplementačná liečba tiež zlepšila glukózovú toleranciu. V podkožnom tukovom tkanive sa 

zvýšil obsah markerov diferenciácie, angiogenézy a  neurogenézy, čo poukazuje na zlepšenie 

remodelačnej schopnosti tukového tkaniva, ako aj zvýšenie obsahu tých cytokínov zapojených 

do regulácie zápalu, ktoré by mohli špecificky ovplyvniť remodelačný proces.  
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Abstract 

Variability of morphological structures of earprints due to different pressure 
Not only auricle, but also its imprints have a potential for identification of suspects. The aim of this 

study was to establish relevancy of individual characteristics on the auricles for the purpose of criminalistics. 
The effects of different pressure on the earprint were also observed. Therefore it has been analyzed 360 earprints 
and 120 photographs of auricules. A triangular shape of auricule is present more often in men than in women. An 
oval shape of auricule is more typical for women. Pressure has no effect on the shape of the helix, therefore it 
may be a good sign for personal identification. Similarly, the presence of individual characteristics (such 
as pearsing, earing holes etc.) on earprint may also be helpful for identification. 
 

Keywords: ear biometrics; individual identification; shape of auricle; forensic identification  

 

Úvod a formulácia cieľa 

           Ušnica a jej odtlačok obsahujú mnoho informácií, ktoré sú špecifické pre každého 

človeka a môžu byť využité v personálnej identifikácii. 

Odtlačky ušníc sa nachádzajú na rôznych miestach činu, ale väčšinou na takých, kde 

došlo k vlámaniu. Ak osoba pritlačí ušnicu na tvrdú podložku, maz a fragmenty pokožky 

prítomné na povrchu ušnice sa odtlačia a vytvoria na povrchu jej dvojrozmerný odtlačok. 

Tieto odtlačky možno z miesta činu odobrať, podrobiť ich detailnej analýze a následne využiť 

pri identifikácii osoby, ktorou boli vytvorené. Štúdie [1] ukázali, že dôkazy založené na 

biometrii ušnice sú dôveryhodné a môžu byť využité pri identifikácii aj po určitom čase, teda 

sú relatívne stále, avšak záleží na podmienkach, v ktorých sa odtlačok nachádza.  

      V predkladanej štúdií sme sa zamerali na hodnotenie morfologických štruktúr na 

odtlačkoch ušníc, ako aj na ich zmeny spôsobené rôznym tlakom pri odtláčaní ušnice. 

 

Materiál a metódy 

Súbor tvorí 60 dobrovoľníkov, z toho 36 študentov prvého ročníka Univerzity 

Komenského. Z celkového počtu probandov je 30 žien a 30 mužov vo veku od 17 do 34 

rokov, pričom priemerný vek je 20,25 roka. Probandi v tomto veku sú vhodní k štúdiu 

odtlačkov ušníc, keďže ušnica po 18. až 20. roku života mení svoj tvar len minimálne.  
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Od každej osoby bolo odobratých šesť odtlačkov, tri odtlačky ľavej a tri odtlačky 

pravej ušnice, a to pod silným, stredným a slabým tlakom. Každá ušnica bola odfotografovaná 

vo Frankfurtskej horizontále zo vzdialenosti jedného metra. Dokopy sme vyhodnotili 120 

fotografií ušníc a 360 odtlačkov ušníc. 

Odtlačky sme odoberali metódou Iannarelliho [2], ktorú prepracoval Van der Lugt [3]. 

Možno ju označiť ako pôvodnú klasickú metódu odoberania odtlačkov ušníc. 

Ušnica sa pri tejto metóde odtláča na sklo (Petriho misku) pod stredným, silným 

a slabým tlakom. Takéto poradie nám zaručilo to, že sme podľa stredného tlaku vedeli určiť 

následne silnejší a slabší tlak. Pri odoberaní odtlačkov sme sa snažili dávať pozor na to, aby 

sa na odtlačku prezentovala celá ušnica a žiadne vlasy, ktoré by mohli spôsobiť neodtlačenie 

časti ušnice. To by v praxi mohlo znížiť identifikačnú hodnotu odtlačku. Na zviditeľnenie 

odtlačku sme použili strieborný daktyloskopický magnetický prášok, ktorý sme na odtlačok 

nanášali pomocou magnetického pera. Z Petriho misky sme odtlačky odoberali pomocou 

čiernej želatínovej fólie veľkosti 10 x 10 cm. 

Odobraté odtlačky sme naskenovali tak, aby boli viditeľné aj okraje daktyloskopickej 

fólie. Rozmery na odtlačkoch ušníc boli merané v programe Digimizer 4.0 a ako referenčnú 

vzdialenosť sme používali rozmery daktyloskopickej fólie (100 mm).  

Na odtlačkoch sme hodnotili tieto morfoskopické znaky: tvar ušnice, proporcionalita 

ušnice, tvar crus helicis u žien a u mužov, tvar helix u žien a u mužov a individuálne 

zvláštnosti (Obr. 1). Hodnotili sme najmä ich prítomnosť na odtlačku ušnice, ich vytvorenie a  

tvarové varianty.  

 

 

 
Obr. 1. Ušnica, jej časti a antropometrické body 
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Výsledky a diskusia 

Vizuálnym hodnotením odtlačkov a fotografií ušníc je možné zistiť, že odtlačky  toho 

istého jedinca sa vplyvom pôsobenia rôzne silného tlaku pri ich odoberaní od seba odlišujú.  

U probandov mužského pohlavia sa vyskytuje častejšie trojuholníkový typ ušnice 

a u žien sa zasa častejšie objavuje oválny typ (Tab. 1). Oválny typ ušnice sa v sledovanom 

súbore vyskytol u 40,0 % probandov, v súbore Van der Lugta [3] sa tento tvar ušnice vyskytol 

u 68,0 % probandov a v súbore, ktorý sledovala Siváková [4] sa vyskytoval oválny tvar 

ušnice až u 84,0 % probandov. 

Tab. 1. Tvar ušnice  
 

 Trojuholníkový Obdĺžnikový Okrúhly Oválny Spolu 
 N % N % N % N % N 

Ženy 8 26,7 6 20,0 3 10,0 13 43,3 30 
Muži 10  33,3 6 20,0 3 10,0 11 36,7 30 
Spolu 18 30,0 12 20,0 6 10,0 24 40,0 60 

 

 Pri proporcionalite ušnice sa hodnotí vzdialenosť horného okraja porus acusticus 

externus  od bodov superaurale a subaurale, teda najvyššieho a najnižšieho bodu ušnice. 

Kraniálnu ušnicu nachádzame u probandov často spolu s trojuholníkovým tvarom ušnice, 

pretože majú rozšírenú práve vrchnú časť ušnice. Kaudálnu ušnicu má v súbore 10,0 % žien 

(Tab. 2), to znamená, že je u nich viac vyvinutá spodná časť ušnice, najmä lalôčik. Lalôčik sa 

zvykne vekom predlžovať, preto je pravdepodobné, že so zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje aj 

počet probandov s kaudálnymi ušnicami. V sledovanom súbore však neboli ženy nad 45 

rokov, ale okolo 20. roku života. Predĺženie lalôčika, a teda jeho laločnatý môže byť u nich 

spôsobený napríklad nosením ťažších náušníc. 

Tab. 2. Proporcionalita ušnice  
 

 Súmerná Kaudálna Kraniálna Spolu 
 N % N % N % N 

Ženy 21 70,0 3 10,0 6 20,0 30 
Muži 19  63,3 0 0,0 11 36,7 30 
Spolu 40 66,7 3 5,0 17 33,3 60 

 

V tabuľkách 3 a 4 je možné si všimnúť, že so zvyšujúcim sa tlakom stúpa počet 

odtlačkov crus helicis kužeľovitého tvaru. Zdá sa to prirodzené, keďže so zvyšujúcim tlakom 

sa samozrejme odtlačí väčšia časť ušnice, no na vytvorení jednotlivých typov tvaru má tiež 

veľký vplyv morfológia chrupky ušnice. Počty a frekvencie odtlačkov, na ktorých crus helicis 

nie je vytvorený, sa znižujú so stúpajúcim tlakom na ušnicu. Kým u žien sa so zvyšujúcim sa 

tlakom na ušnicu frekvencie odtlačkov s rovnobežným tvarom crus helicis znižujú, u mužov 

sa zvyšujú. 
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Tab. 3. Tvar crus helicis u žien (N = 30) 
Legenda: n – počet odtlačkov 

 
  Kužeľovitý Hákovitý Rovnobežný Zužujúci sa Nevytvorený 

Tlak n % n % n % n % n % 
Ľavá 
ušnica 

slabý 9  30,0 7  23,3 7  23,3 0  0,0 7  23,3 
stredný 17  56,7 4  13,3 3  10,0 1  3,3 5  16,7 
silný 17  56,7 5  16,7 1  3,3 4 13,3 3  10,0 

Pravá 
ušnica 

slabý 12 40,0 3  10,0 8  26,7 1  3,3 6  20,0 
stredný 18  60,0 2  6,7 6  1,7 0 0,0 4  1,7 
silný 20  66,7 4  13,3 4  8,3 1  3,3 1  3,3 

 

Tab. 4. Tvar crus helicis  u mužov (N = 30) 
Legenda: n – počet odtlačkov 

 
  Kužeľovitý Hákovitý Rovnobežný Zužujúci sa Nevytvorený 

Tlak n % n % n % n % n % 
Ľavá 
ušnica 

slabý 3 10,0 11 36,7 4  13,3 1  3,3 11 36,7 
stredný 6  20,0 9 30,0 6  20,0 1  3,3 8 26,7 
silný 8  26,7 10  33,3 6  20,0 1 3,3 5  16,7 

Pravá 
ušnica 

slabý 5 16,7 5 16,7 9  30,0 3  10,0 8  26,7 
stredný 9  30,0 4  13,3 10  33,3 1 3,3 6  20,0 
silný 13  43,3 3  10,0 11 36,7 0  0,0 3  10,0 

 

Keďže sme tieto tvary vybrali a pomenovali, považujeme preto za potrebné ich 

demonštrovať obrázkami (Obr. 2). 

 

I. Kužeľovitý                        II. Hákovitý                      III. Rovnobežný                    IV. Zužujúci sa 

             

 
Obr. 2. Typy tvarov crus helicis 

 

Helix je dôležitý pri identifikácii, lebo obsahuje množstvo individuálnych 

charakteristík, akými sú rôzne drobné ryhy, zárezy a výrastky, ktoré môžu vzniknúť 

dôsledkom zápalových procesov a piercingu [5].  

      Väčšinou bol tvar helix na všetkých šiestich odtlačkoch jednej osoby buď plochý alebo 

s hrbčekmi a priehlbinami, z čoho vyplýva, že na tento znak tlak nemá veľký vplyv. Skôr to 
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vyzerá, ako to bolo v štyroch prípadoch, že ak má jedna z ušníc helix s rôznymi výrastkami 

alebo Darwinov hrbček, odtlačky sa javia buď ploché alebo s hrbčekmi. Je zaujímavé, že 

všetky tieto štyri prípady boli pozorované na odtlačkoch ušníc žien. Na odtlačkoch mužských 

ušníc prevažuje plochý tvar helix (Tab. 5), ale u žien sa tvary helix vyskytujú takmer 

v rovnakých frekvenciách (Tab. 6). 

 
Tab. 5. Tvar helix u žien (N = 30) 

Legenda: n – počet odtlačkov 
 

  Plochý S hrbčekmi a priehlbinami 

tlak n % n % 
Ľavá 
ušnica 

slabý 13 43,3 17 56,7 
stredný 15  50,0 15  50,0 
silný 15 50,0 15 50,0 

Pravá 
ušnica 

slabý 15 50,0 15 50,0 
stredný 17  56,7 13 43,3 
silný 17  56,7 13 43,3 

 

Tab. 6 Tvar helix u mužov (N=30) 
Legenda: n – počet odtlačkov 

 
  Plochý S hrbčekmi a priehlbinami 

tlak n % n % 
Ľavá 
ušnica 

slabý 19 63,3 11 36,7 
stredný 19 63,3 11 36,7 
silný 20 66,7 10 33,3 

Pravá 
ušnica 

slabý 19 63,3 11 36,7 
stredný 19 63,3 11 36,7 
silný 19 63,3 11 36,7 

 
Pokiaľ ide o individuálne zvláštnosti, na 12 odtlačkoch sme našli prítomné materské 

znamienko (Obr. 3), na jednom odtlačku sa nachádzali dierky po náušniciach (Obr. 4), na 

jednom odtlačku boli prítomné odtlačky po náušnici (Obr. 5) a na jednom odtlačku aj dierka 

po piercingu v hornej časti helix na jeho kraniálnom konci (Obr. 6). 

 

                     
Obr. 3. Fotografia a odtlačok                                                 Obr. 4. Fotografia a odtlačok 

materského znamienka                                                             dierky po náušnici 
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Obr. 5. Fotografia a odtlačok                                                Obr. 6. Fotografia a odtlačok 
odtlačku po náušnici                                                               dierky po piercingu 

Záver 

Cieľom štúdie bolo sledovanie morfologických znakov na odtlačkoch ušníc, snaha 

o zistenie relevantnosti jednotlivých znakov na ušnici vhodných na využitie v kriminalistike, 

rovnako ako aj sledovanie toho, ako sa tieto znaky menia pôsobením rôzneho tlaku. U mužov 

sa častejšie vyskytuje trojuholníkový tvar ušnice, s čím súvisí aj vyšší výskyt kraniálnej 

ušnice. U žien sa vyskytuje viac oválnych ušníc. Počet odtlačkov crus helicis kužeľovitého 

tvaru stúpa so zvyšujúcim sa tlakom, ktorý je na ušnicu pri odoberaní aplikovaný. Ako sa 

ukázalo, na tvar helix nemá tlak vplyv, preto je vhodným znakom na identifikáciu osoby. 

Rovnako prítomnosť individuálnych zvláštností na odtlačku ušnice je tiež nápomocná na 

určenie totožnosti. 
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Abstract 

Contribution to the knowledge of Vespidae (Hymenoptera) in the locality Číčov 
The aim of this study was to contribute to knowledge about representatives of family Vespidae in 

locality Číčov, SW Slovakia. Malaise trap (Townes model) was used for sampling of insects during the growing 
season 1993. Extensive material of 500 individuals belonging to 23 species of Vespidae was captured. Several 
rare thermophilous species were found. Interesting findings are an abundant occurrence of the potter wasp 
Alastor mocsaryi (André 1884) and a single record of Microdynerus longicollis F. Morawitz, 1895, Allodynerus 
delphinalis (Giraud, 1866) and Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839). Most abundant species 
were social species predictably, namely the expansive thermophilous paper wasp Polistes dominula (Christ 1793) 
and the German wasp Vespula germanica Fabricius, 1793. Our findings bring more light to the theme of 
colonization of our country by spreading thermophilous mediterranean species.  
 

Keywords: wasps; Vespidae; Číčov; diversity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Sršňovité (Vespidae) sú či už z hospodárskeho alebo fylogenetického hľadiska jednou 

z najvýznamnejších čeľadí blanokrídleho hmyzu [1, 3]. Napriek veľkému významu tejto 

skupiny je jej poznanie stále nedostatočné. To je tiež jeden z dôvodov, pre ktoré som si túto 

problematiku vybral ako tému svojej diplomovej práce. V tejto práci je prezentovaná časť 

mojich výsledkov. 

Na Slovensku sa vyskytuje 87 z celkového počtu približne 4500 druhov. U nás sa 

vyskytujúce druhy sa zaraďujú do štyroch, podľa niektorých názorov piatich podčeľadí [1, 2, 

3]. Najpočetnejšie aj hospodársky najvýznamnejšie sú eusociálne žijúci zástupcovia 

Polistinae (osy) a Vespinae (osy a sršne). Masarinae (medule) a Eumeninae (murárky), 

z ktorých sa ešte niekedy vyčleňujú Zethinae (papiernice), zahŕňajú samotársky, prípadne 

subsociálne žijúce druhy [1, 3]. Práve zástupcovia týchto podčeľadí patria medzi málo známe 

druhy a dodnes máme veľké medzery v poznaní ich biológie, etológie aj rozšírenia [4]. 

Skúmaná lokalita Číčov reprezentuje najteplejšie a zároveň aj druhovo najbohatšie 

časti územia Slovenska. V týchto zemepisných šírkach zároveň prebieha severná hranica 

rozšírenia mnohých druhov. Výskum v oblasti južného Slovenska má teda veľký potenciál 

v sledovaní posunu areálov u teplomilných druhov v kontexte globálnych klimatických zmien. 

Cieľom tejto práce bolo prispieť k poznaniu fauny sršňovitých (Vespidae) v priestore 
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severnej hranice rozšírenia mnohých druhov a rozšíriť tak poznatky o výskyte našich druhov. 

 

Materiál a metódy 

Prezentované výsledky boli získané spracovaním zberov z Malaiseho pasce 

(Townesov model). Táto pasca funguje na princípe pozitívnej fototaxie a negatívnej geotaxie 

lietajúceho hmyzu. Skladá sa z duralovej konštrukcie, na ktorej je na spôsob z bokov 

otvoreného stanu natiahnutá priesvitná sieťovina. Letiaci hmyz narazí do strednej priečky, 

ktorá je rozdelená na tmavú spodnú a svetlú vrchnú časť. Vďaka tomuto sfarbeniu hmyz 

začne inštinktívne liezť po nej smerom nahor, kde sa so strednou priečkou stretávajú bočné 

steny. Tu sa nachádza nádoba s fixačným roztokom (60 % etanol), do ktorej hmyz popadá [5]. 

Výhodou tejto metodiky je, že Malaiseho pasca zbiera neselektívne všetky druhy – 

neobsahuje totiž žiadny atraktant, ktorý by mohol modifikovať výsledky na základe 

potravných nárokov. Okrem toho má vysokú zberovú efektivitu a je nenáročná na obsluhu – 

exponovaná môže byť počas celého vegetačného obdobia a funguje za každého počasia. Stačí 

len v pravidelných intervaloch (v našom prípade to bolo každodenne) vyprázdňovať nádobu 

s fixačným roztokom, obsahujúcim odchytený hmyz [5]. 

Pasca bola na lokalite Číčov postavená pracovníkmi Ústavu zoológie SAV prof. 

RNDr. Otom Majzlanom PhD. a RNDr. Ľubomírom Vidličkom CSc. Odchyt prebiehal počas 

veľkej časti vegetačného obdobia (8.5. - 30.8.1993). Tento interval bol na účely sledovania 

druhového zloženia spoločenstva ôs primeraný, vzhľadom na pokrytie kľúčovej časti obdobia 

aktivity tejto skupiny blanokrídlovcov [4]. Pasca bola umiestnená približne 2 km západným 

smerom od obce, v blízkosti jazierka, pri horárni (17°46’VD 47°45’SŠ – štvorec 8272 DFS), 

v nadmorskej výške 111 m. n. m. Lokalita geograficky patrí do orografického celku 

Podunajská rovina. Pôvodný stav vegetácie bol odhadnutý na Salicion albae, reálny stav 

v dobe odchytu materiálu bol popísaný ako Salicion albae p.p., Ulmenion p.p., Crategetum 

(čiastočne mäkký luh, z väčšej časti človekom ovplyvnený rozvoľnený tvrdý luh) [5]. 

Získaný materiál bol pretriedený a sršňovité následne identifikované podľa dostupných 

kľúčov [7, 8]. Pri identifikácii bol využitý aj porovnávací materiál, uchovávaný na Ústave 

zoológie SAV. Určený materiál bol uschovaný v denaturovanom liehu, niektoré jedince boli 

vypreparované klasickým spôsobom na sucho. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkovo bolo z čeľade sršňovité (Vespidae) na lokalite Číčov odchytených 500 
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jedincov z 23 druhov patriacich do troch podčeľadí. V Tab. 1 sa nachádza prehľad zistených 

druhov, vrátane počtov odchytených kusov a hodnôt dominancie/ relatívnej abundancie. 

 

Tab. 1. Prehľad druhov sršňovitých, zachytených na lokalite Číčov 

eudominantné: > 10 %, dominantné: 5-10 %, subdominantné: 2-5 %, recedentné: 1-2 %, subrecedentné: < 1 %,  

 

Podčeľaď Druh 
Počet odchytených 

jedincov 
Dominancia [%] 

Vespinae Vespa crabro Linnaeus, 1758 48 9,6 

Vespinae Vespula germanica Fabricius, 1793 127 25,4 

Vespinae Vespula vulgaris Linnaeus, 1758 30 6 

Polistinae Polistes dominula (Christ 1791) 206 41,2 

Polistinae Polistes gallicus (Linnaeus 1767) 9 1,8 

Eumeninae Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)E 9 1,8 

Eumeninae Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) 1 0,2 

Eumeninae Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) 3 0,6 

Eumeninae Euodynerus notatus (Jurine, 1807) 9 1,8 

Eumeninae Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) 1 0,2 

Eumeninae Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866) 4 0,8 

Eumeninae Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837) 5 1 

Eumeninae Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758) 5 1 

Eumeninae Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799) 2 0,4 

Eumeninae Alastor mocsaryi (André, 1884) 20 4 

Eumeninae Symmorphus connexus (Curtis, 1826) 1 0,2 

Eumeninae Symmorphus gracilis (Brullé, 1832) 6 1,2 

Eumeninae Symmorphus debilitatus (Saussure, 1855) 1 0,2 

Eumeninae Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761) 1 0,2 

Eumeninae Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839) 2 0,4 

Eumeninae Stenodynerus bluthgeni van der Vecht, 1971 1 0,2 

Eumeninae Microdynerus longicollis F. Morawitz, 1895 1 0,2 

Eumeninae Odynerus melanocephalus (Gmelin, l790) 1 0,2 

 

Najpočetnejšie boli na lokalite sociálne žijúce druhy podčeľadí Vespinae (D = 35 %) 

a Polistinae (D = 43 %). Celkovo ich zástupcovia tvorili až 78 % všetkých odchytených 

jedincov. Tieto druhy okrem prirodzene vyššej populačnej hustoty vykazujú aj značný stupeň 
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afinity k človeku. Vysoké zastúpenie eusociálnych podčeľadí je teda zrejme sčasti spôsobené 

umiestnením pasce pri horárni. Najpočetnejším druhom bol Polistes dominula, ktorý dosiahol 

41,2 percentnú dominanciu. Tento teplomilný druh sa v posledných desaťročiach šíri z južnej 

Európy na naše územie a vytláča pôvodné druhy rodu Polistes [4]. Zaujímavý je tiež výskyt 

pontomediteránneho druhu Polistes gallicus, ktorého areál k nám zasahuje cez Panónsku 

nížinu [4]. 

Podčeľaď Eumeninae (murárky) bola zastúpená v nazbieranom materiáli 110 

jedincami a 18 druhmi. Mnohé z nich hniezdia v dutých steblách a konárikoch rastlín, takže 

blízkosť trstinou zarasteného jazierka pravdepodobne ovplyvnila ich početnosť. Konkrétne ide 

o druhy ako Gymnomerus laevipes, Allodynerus delphinalis, Ancistrocerus gazella, 

Symmorphus debilitatus a S. bifasciatus. Väčšina zistených murárok bola vyhodnotená ako 

subrecedentné, prípadne recedentné druhy. Najpočetnejšou murárkou (subdominantný druh) 

bola prekvapivo Alastor mocsaryi – v našich podmienkach podľa iných autorov vzácny druh 

najteplejších stanovíšť [4]. Z našich výsledkov vyplýva, že na vhodných lokalitách môže byť 

táto murárka pomerne hojná. 

Ďalšími vzácne sa vyskytujúcimi teplomilnými mediteránnymi, prípadne 

pontomediteránnymi druhmi na študovanej lokalite sú Allodynerus delphinalis, Microdynerus 

longicollis a Stenodynerus xanthomelas. 

Napriek výskytu viacerých teplomilných druhov naše výsledky ukazujú, že na 

študovanej lokalite v roku 1993 prevládali chladnomilné, prípadne eurytermné druhy. Z  rodu 

Ancistrocerus, ktorý je najbohatšie zastúpeným rodom murárok u nás, boli v Číčove 

zaznamenané 3 druhy. A. trifasciatus sa vyskytuje v celej Európe, avšak na juhu areálu už len 

v horách. Podobné rozšírenie majú aj druhy z rodu Symmorphus a taktiež väčšina zástupcov 

ostatných zistených rodov [4]. 

 

Záver 

Čeľaď sršňovité bola doteraz na cenných lokalitách južného Slovenska skúmaná len 

niekoľko krát, aj to len s použitím pomerne málo účinných metodík, predovšetkým 

individuálneho zberu [9]. Mnohé nami zachytené druhy, predovšetkým z podčeľade 

Eumeninae unikali (aj unikajú) pozornosti a tým pádom sa naše výsledky nedajú veľmi 

porovnávať so zisteniami iných autorov. Našim výskumom sa nám podarilo podať jeden 

z najúplnejších obrazov o lokálnej faune sršňovitých na našom území. Výsledky tiež môžu 

prispieť k obrazu o šírení teplomilných druhov na Slovensko. 
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Napriek využitiu Malaiseho pasce nepovažujeme vyššie uvedený výpočet druhov za 

úplný. Viaceré druhy, uvádzané pre lokality tohto typu ako pomerne bežné, neboli na 

študovanom území zaznamenané. Rovnako očakávame aj výskyt viacerých ďalších 

zriedkavých mediteránnych druhov. Ich zachytenie bude možné pri ďalšom využití Malaiseho 

pascí v kombinácii s inými zberovými metódami. 
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Abstract 

 Molecular detection of genes of the peroxidase-catalase superfamily in phytopathogenic fungi from the 
class of Sordariomycetes. 
 In this work we detected the presence & expression of genes of the peroxidase-catalase superfamily in 
three plant-pathogenic fungi: Magnaporthe oryzae, Pyricularia grisea and Gibberella zeae which belong in the 
ascomycetous class of Sordariomycetes. We also tested the presence of the fungal specific marker ITS-1 
(internal transcribed spacer). The occurrence of hyBpox1 (coding for hybrid-type B peroxidase) and katG1&2 
genes (coding for catalase-peroxidase) in both genomic and complementary DNA (cDNA) was monitored using 
genomic PCR and RT-PCR with specific primers designed by us. All four genes were detected in genomic DNA 
of each fungi. But only in M. oryzae cDNA we found a positive signal for all mentioned genes. P. grisea cDNA 
was positive for ITS-1 and hyBpox1 genes, but negative for katG2 gene. In G. zeae cDNA ITS-1 and katG1 was 
positive while hyBpox1 gene could not be detected yet. These results showed differences in the level of 
expression of various peroxidases genes in fungal representatives of the same taxonomic class Sordariomycetes. 
 

Keywords: Magnaporthe oryzae; M.grisea; Gibberella zeae; peroxidázovo-katalázová superrodina; ITS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi askomycétne vláknité huby taxonomickej triedy Sordariomycetes patria aj 

viaceré nebezpečné, fytopatogénne druhy, napádajúce mnohé poľnohospodársky významne 

plodiny ako ryžu, pšenicu, jačmeň, kukuricu a mnohé ďalšie [1]. Táto práca pojednáva bližšie 

o troch z týchto druhov: Magnaporthe oryzae; Magnaporthe grisea a Gibberella zeae. 

Huba M. oryzae (anamorf Pyricularia oryzae) patrí medzi najnebezpečnejšie rastlinné 

patogény. Je pôvodcom ochorenia ryže (Oryza sativa) nazývaného „rice blast“ spôsobujúce 

závažné epidémie ohrozujúce celosvetovú produkciu ryže [1]. Okrem ryže táto huba spolu 

s blízko príbuzným druhom M. grisea (anamorf Pyricularia grisea) napadajú aj ďalšie 

poľnohospodársky významné rastliny či trávy. M. grisea spôsobuje tzv. šedú škvrnitosť 

listov. Počas svojho životného cyklu tieto druhy vytvárajú klíčením spór špecifické infekčné 

štruktúry - apresória, charakteristické silným turgorom, ktorý umožňuje rozrušiť hostiteľské 

pletivá a prenikať do buniek [2]. G. zeae (anamorf Fusarium graminearum) je vysoko 

deštruktívny patogén všetkých druhov obilnín vrátane kukurice (Zea mays), podľa ktorej 

získal svoje označenie. Napáda a najväčšie škody spôsobuje na obilných zrnách. Spomínaný 
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druh je častým producentom viacerých nebezpečných mykotoxínov (trichotéceny), medzi 

ktoré patria napr. deoxynivalenol (DON) alebo zearalenol, ktoré môžu ohrozovať zdravie ľudí 

alebo hospodárskych zvierat [1]. 

Peroxidázy a katalázy sú enzýmy nachádzajúce sa u všetkých živých foriem 

organizmov od baktérií až po človeka. Systematický patria medzi oxidoreduktázy, enzýmy 

štiepiace molekulu peroxidu vodíka (H2O2) alebo iné peroxidické väzby. Pôsobením týchto 

enzýmov dochádza k eliminácií škodlivých vplyvov oxidačného stredu spôsobeného 

reaktívnymi formami kyslíka tzv. kyslíkovými radikálmi (skratka ROS). Tvorba ROS ako 

superoxidového aniónového radikálu (O2-), hydroxylového radikálu (OH-*) alebo peroxidu 

vodíka (H2O2) je v rastlinných bunkách jednou z najrýchlejších a najdrastickejších obranných 

reakcií aktivovaných po napadnutí rastlín patogénom. Preto by produkcia ROS-degradujúcich 

enzýmov mohla zohrávať kľúčovú úlohu v prežívaní patogénu alebo pri jeho interakciách s 

hostiteľom [3]. Enzýmy peroxidázovo-katalázovej superrodiny, pôvodne označované ako 

neživočišné peroxidázy (non-animal peroxidases), predstavujú najpočetnejšiu skupinu 

hemových peroxidáz objavujúcu sa predovšetkým u početných zástupcov z rastlín, húb, 

prvokov a baktérií [4]. 

Cieľom práce bola detekcia prítomnosti a porovnanie expresie vybraných génov 

v genomickej DNA a komplementárnej DNA (cDNA) pripravenej z fungálnej RNA 

fytopatogénnych húb Magnaporthe oryzae; Pyricularia grisea a Gibberella zeae použitím 

molekulárno-biologických metód založených predovšetkým na reakciách PCR. 

 

Materiál a metódy 

Fungálne vzorky 

Experiment bol realizovaný na zbierkových kultúrach askomycétnych vláknitých húb: 

Gibberella zeae (kultúra z univerzitnej zbierky BOKU Viedeň, Rakúsko); Magnaporthe 

oryzae a Pyricularia grisea, ktoré pochádzali z holandskej zbierky - CBS-KNAW 

(Centraalbureau voor Schimmel cultures Fungal Biodiversity Centre; Inštitút kráľovskej 

holandskej akadémiu vied a umení; Holandsko) [5]. 

Kultivácia a odber mycélia 

 Všetky testované huby boli pomnožené v tekutej MPG pôde (2% Malt-extrakt, 0,1% 

peptón; 2% glukóza) a kultivované na laboratórnej trepačke (160 rpm) pri teplote 30°C, 4-5 

dní do dostatočného rozrastenia mycélia. Z vyrastených kultúr bolo mycélium oddelené 

vákuovou filtráciou; odobraté do sterilných mikroskúmaviek a uskladnené v mraziacom boxe 

pri -70°C. 
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Izolácia genomickej DNA; RNA a príprava cDNA 

 Z čerstvého alebo zmrazeného fungálneho mycélia všetkých testovaných kultúr bola 

izolovaná genomická DNA (gDNA) pomocou komerčnej súpravy peqGOLD Fungal DNA 

Mini Kit (PeqLab; Nemecko) podľa odporúčaného manuálu výrobcu. Rovnako zo vzoriek 

mrazeného mycélia bola izolovaná aj celková RNA použitím kitu Spectrum™ Plant Total 

RNA Kit (Sigma-Aldrich; USA) podľa odporúčaní výrobcu. Následne bola získaná RNA 

prepísaná do komplementárnej DNA (cDNA) pomocou súpravy AMV First Strand cDNA 

Synthesis Kit (New England BioLabs; USA) s použitím Oligo-d(T) primerov [d(T)23VN] 

podľa odporúčaní výrobcu. 

PCR a RT-PCR detekcia sledovaných génov 

 Vzorky vyizolovaných gDNA a rovnako cDNA jednotlivých druhov slúžili ako 

templát na amplifikáciu fragmentov hľadaných génov: ITS-1 (Internal tanscribed spacer; úsek 

medzi ribozomálnymi podjednotkami 18S a 5,8S rDNA); katG2 resp. katG1 (kataláza-

peroxidázový gén) a hyBpox1 (gén hybridnej peroxidázy) s použitím špecifických primerov 

(Tab. 1). 

Tab. 1 Zoznám použitých primerov pre PCR 
1TA = použitá anelačná teplota primerov 

 

Na reakcie bol použitý PCR program: s úvodnou denaturáciou15 min pri 95°C, 35 

cyklov – denaturácia 1 min pri teplote 94°C, anelácia 45 sek pri TA= pre použité primery 

(Tab. 1), polymerizácia 1 min pri 72°C a záverečná polymerizácia 8 min pri 72°C. Reakcia 

Gén 
Dĺžka 

fragmentu 
TA

1 Označenie Sekvencia 

katG1 134 bp 48°C 
GibbezCP1pro2rev 

GibbezCP1pro1fwd 

5'-GTG TGT CCACCG ATG ATA AGA G-3' 

5'-TGA TCT ACG TCA ACC CTG AGG-3' 

katG2 174 bp 50°C 
Mag2int1Fwd 

Mag2int1Rev 

5'- AGA TGA  CGA GCG GCT GGA GGT TAT-3‘ 

5‘-TGG TCT TGT CAA AGG GGT CAG GGT A-3‘ 

hyB 
pox1 

565 bp 54°C 
GzHyBpox1aFwd 

GzHyBpox1aRev 

5’-GCC TGG ACG ACA AAA CTC GGC CG-3‘ 

5‘-GGC AAC AAC GAG AGG GTT CTT GG-3‘ 

218 bp 52°C 
MagHyBWSCfwd4 

MagHyBWSCrev4 

5‘-GAG ACG TTT TCA TGG TGG GAG TTT TC-3‘ 

5’-GTC ACG GGG AAG TTG TTGTTG G-3‘ 

 
ITS-1 

149 bp 48,1°C 
SordarITS1bFwd 

SordarITS1bRev 

5‘-CCG CCG GAG GTT CAA AAC TC-3‘ 

5‘-CAC TGA ATT CTG CAA TTC ACA TTA C-3‘ 
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prebiehala v termocykléri (LabCycler Goettingen, Nemecko) a produkty boli separované 

elektroforézou na 1% (w/v) agarózovom géli. 

Výsledky a diskusia 

 Cieľom tejto práce bola molekulárna detekcia niekoľkých vybraných génov 

zaradených do peroxidázovej-katalázovej superrodiny u zástupcov askomycétnych húb triedy 

Sordariomycetes. Z troch testovaných fytopatogénnych húb (Magnaporthe oryzae; 

Pyricularia grisea a Gibberella zeae) boli izolované vzorky genomickej DNA a z RNA bola 

pripravené komplementárna DNA, ktoré boli použité na detekciu 3 vybraných génov použitím 

špecifických primerov pre jednotlivé gény (Tab.1) metódou PCR. Konkrétne išlo o detekciu: 

jedného markerového génu pre eukaryotické organizmy ITS-1 slúžiaceho jednak na 

identifikáciu húb, ale taktiež ako pozitívna kontrola na sledovanie expresie génov v cDNA; 

a troch génov z peroxidázovo-katalázovej superrodiny, konkrétne hyBpox1 génu, kódujúceho 

hybridnú peroxidázu typu B a potom katG1 resp. katG2 gény, kódujúce paralógy enzýmu 

katalázy-peroxidázy patriace do tej istej superrodiny. 

 

Tab. 2. Identifikácia prítomnosti sledovaných génov v genomickej a komplementárnej DNA 
Vysvetlivky: (+) prítomný gén, (-) neprítomný gén 

                            Gén 
Organizmus 

ITS-1 katG1(2) hyBpox1 

gDNA cDNA gDNA cDNA gDNA cDNA 

M. oryzae + + + + + + 

P. grisea + + + - + + 
G. zeae + + + + + - 

 

Prítomnosť jednotlivých génov vykazovala určité odlišnosti ako u jednotlivých 

druhov, tak aj v rámci jedného druhu vo vzorkách gDNA a cDNA (Tab. 2). Tento poznatok 

nie je prekvapujúci, nakoľko je známe, že nie všetky gény v bunke musia byť prepisované do 

„aktívnej formy“ teda mRNA (messenger RNA) konštitutívne, za každých okolností, ale ich 

expresia môže byť indukovaná až za určitých špecifických podmienok. Práve z toho dôvodu 

bol jedným z testovaných génov použitý gén ITS-1 kódujúci medzi-ribozomálnu oblasť, ktorý 

je prepisovaný konštitutívne a slúžil nám ako pozitívna kontrola kvality gDNA a cDNA [6]. 

Ako vyplýva z Tab.2, práve pre detekciu tohto génu boli získané pozitívne signály vo 

všetkých testovaných vzorkách (gDNA aj cDNA) v prípade každého druhu húb. 

Gény peroxidázovo-katalázovej superrodiny hyBpox1 a katG boli pozitívne 

lokalizované v genomickej DNA všetkých troch druhov. Avšak iba v prípade huby M. oryzae 

sme pozorovali prítomnosť obidvoch týchto génov aj v príslušnej cDNA prepísanej z RNA. 
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Kým v blízko príbuznom druhu P. grisea anamorfnej forme M. grisea, často zamieňanom 

s M. oryzae, bol v cDNA zistený iba transkript pre hybridnú peroxidázu hyBpox1, ale 

prítomnosť katG2 transkriptu v cDNA zatiaľ nebola potvrdená. V prípade G. zeae bol 

pozorovaný práve opačný prípad t.j. pozitívna detekcia transkriptu pre katalázu-peroxidázu 

katG1 v cDNA knižnici G. zeae, kým transkript hyBpox1 v tej istej knižnici transkriptov 

nebol prítomný (Tab.2).  

Tieto výsledky naznačujú rozdielnu expresiu peroxidázových génov tej istej 

superrodiny v bunkách rôznych fytopatogénnych húb v štandardných in vitro laboratórnych 

podmienkach, pričom predpokladáme, že úroveň expresie týchto génov sa môže meniť –

najmä zvyšovať v prostredí so zvýšenou úrovňou oxidačného stresu. 

 

Záver 

Predkladaná práca bola zameraná na sledovanie prítomnosti génov a transkriptov 

peroxidázovo-katalázovej superrodiny vo vzorkách troch fungálnych kmeňov patriacich do 

triedy vreckatých húb Sordariomycetes. Tieto huby patria medzi známe a nebezpečné 

patogény mnohých poľnohospodársky významných druhov rastlín, pričom práve rôzne formy 

enzýmov peroxidázy a katalázy sa v značnej miere podieľajú na schopnosti patogénu vyhnúť 

sa imunitným reakciám hostiteľského organizmu spôsobujúceho zvýšenú úroveň oxidačného 

stresu.  

Na základe zrealizovaných analýz sa nám podarilo dokázať prítomnosť všetkých 

sledovaných génov v genomickej DNA jednotlivých patogénov (Magnaporthe oryzae; 

Pyricularia grisea a Gibberella zeae) pričom v cDNA boli preukázane transkripty iba 

niektorých z génov, s výnimkou M. oryzae, ktorá prepisovala do mRNA všetky detegované 

gény. 

Táto práca predstavuje začiatočné a zatiaľ iba čiastkové ciele v danej problematike. 

V budúcnosti máme v pláne a už aj začínajú prebiehať pokročilejšie analýzy peroxidázových 

génov, predovšetkým sledovanie úrovne expresie jednotlivých génov pri navodení rôznych 

podmienok oxidačného stresu v porovnaní s normálnym, základným stavom prostredníctvom 

qRT-PCR (PCR v reálnom čase) metód. Ďalej máme v úmysle pátrať po ďalších 

peroxidázových génoch z iných superrodín, ich bližšej  charakterizácií a fylogenetickej 

analýze. 
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Abstrakt 

Interaction between genetically and exogenously increased egg yolk testosterone in creating of immune 
phenotype of Japanese quail chicks 
Deposition of maternal testosterone is determined by genetic background of mother, as well as by 

environmental conditions during egg formation. Our previous experiments examined the effect of genetic 
selection for high (HET) and low (LET) egg testosterone content on immune system of Japanese quail. In order 
to determine the effect of the yolk testosterone itself vs. a potential co-selection, we collected eggs from the two 
lines and injected half of them with exogenous testosterone. After hatch we analysed non-specific antibodies, 
heterophile/lymphocyte ratio and gene expression of interleukine-6 and chemokine K203 after 
lipopolysaccharide injection. We observed either significant interaction or tendency to interaction between 
genetic line and exogenous testosterone in all measured parameters. Our data implies that genetic background of 
yolk testosterone deposition creates a base, consequently modulated by environmental conditions influencing 
mother during egg formation. This combination can affect acute-phase immune response in means of its 
magnitude as well as overall dynamic. 

 

Keywords: maternal testosterone, acute immune response, lipopolysaccharide 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Maternálny testosterón môže signifikantne ovplyvňovať viaceré oblasti vývinu mláďat 

počas embryonálneho obdobia a dokonca aj po vyliahnutí. Príkladom účinkov maternálneho 

testosterónu je rýchlejší postnatálny rast [1], proaktívnejšie správanie [2] alebo výraznejšie 

sekundárne pohlavné znaky [3]. Jednou z kontroverzných tém v tejto oblasti je účinok 

maternálneho testosterónu na imunitný systém mláďat. Prvotné štúdie preukázali negatívny 

efekt injekčne zvýšených hladín testosterónu vo vajcovom žĺtku na imunitnú odpoveď [4], čo 

bolo podporené aj prácami u dospelých samcov. Počas dospelosti sú vyššie hladiny 

plazmatického testosterónu spájané s nižšou imunokompetenciou [5]. Niektoré štúdie však 

nepreukázali signifikantný účinok maternálneho testosterónu [6] alebo práve naopak odhalili 

stimuláciu imunitnej odpovede [7]. V našich výskumoch sme doteraz využívali dve línie 

prepelíc japonských, ktoré sú selektované na vysokú (HET) a nízku (LET) depozíciu 

maternálneho testosterónu do vajcového žĺtky. Imunologické experimenty u týchto dvoch línií 

neodhalili negatívny efekt zvýšeného obsahu maternálneho testosterónu na imunitnú odpoveď 
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mláďat za bazálnych podmienok [8], ani v nepriaznivých podmienkach miernej kvantitatívnej 

[9] a výraznej kvalitatívnej potravovej reštrikcie [10]. 

Pokusy, pri ktorých sme využívali genetické línie ako unikátny model účinku 

maternálneho testosterónu na vyvíjajúce sa mláďatá, nám umožnili stanoviť účinky presne 

definovaných hladín týchto hormónov vo fyziologických koncentráciách, prirodzene 

distribuovaných v rámci vajcového žĺtka. Na druhej strane stále zostávalo otázkou, či sú 

zistené efekty výsledkom pôsobenia samotného maternálneho testosterónu alebo sú spojené 

so selekciou na tento znak. V aktuálnom pokuse sme sa preto rozhodli využiť okrem 

spomínaných genetických línií aj priamu injekčnú aplikáciu exogénneho testosterónu do vajec 

oboch línií, aby sme mohli porovnať účinky týchto dvoch prístupov zvýšenia maternálneho 

testosterónu vo vajci na charakteristiky akútnej imunitnej odpovede stimulovanej 

lipopolasacharidom, hodnotenej meraním génovej expresie vybraných pro-zápalových 

mediátorov, pomeru heterofilov/lymfocytov a stanovením hladín nešpecifických 

plazmatických protilátok. 

 

Materiál a metódy 

Vajcia na pokus boli zbierané od samíc dvoch chovných línií, selektovaných na 

vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku [11] z chovu Ústavu 

biochémie a genetiky živočíchov SAV (ÚBGŽ SAV) v Ivanke pri Dunaji. Pred začiatkom 

inkubácie bolo do polovice vajec injekčne aplikovaných 50 ng testosterónu v 20 µl sterilného 

oleja (T-skupina) a do druhej polovice 20 µl samotného oleja (C-skupina). Po vyliahnutí boli 

mláďatá označené kombináciou farebných krúžkov na nohách a rozdelené do chovaných 

boxov podľa príslušnosti k skupine a línii (LET-C: n = 10; LET-T: n = 10; HET-C: n = 9; 

HET-T: n = 9). Prepelice boli chované pri stálom osvetlení a regulovanej teplote, udržiavanej 

infračervenou lampou (250 W OSRAM, Nemecko), s neustálym prístupom k vode a krmivu 

(HYD 13 - kompletná kŕmna zmes na výkrm moriek). Vo veku 19 dní bola zvieratám 

odobraná krv (bazálny odber) a bol im intraperitoneálne podaný lipopolysacharid (LPS; 1,5 

mg/kg živej hmotnosti v 100 µl PBS), ktorý je schopný stimulovať u prepelíc humorálnu 

imunitnú odpoveď. Ďalší odber krvi sa uskutočnil 48 hodín po prvom podaní LPS a teste pred 

druhým podaním LPS. Opakovaná aplikácia LPS sa uskutočnila osem dní po podaní prvej 

dávky. Tri hodiny po ovplyvnení boli zvieratá dekapitované, za účelom stanovenia intenzity 

akútnej fázy imunitnej odpovede. Krv odoberaná počas dekapitácie bola využitá na prípravu 

krvných preparátov na stanovenie diferenciálneho počtu bielych krviniek (farbené a fixované 

Pappenheimovou panoptickou metódou, 2 nátery na jedinca). Zvyšná krv bola odstredená 

296



a plazma bola uskladnená pri -20°C až do merania plazmatických protilátok pomocou 

enzymatickej imuno-eseje (ELISA). Tkanivo sleziny bolo zhomogenizované prístrojom 

FastPrep-24 (#6004-500, MPbio) v TRI Reagente (TR 118, Molecular Research Center, INC.) 

a pomocou chloroformovej extrakcie bola z homogenátu vyizolovaná mRNA. Po prepise 

mRNA na cDNA (Maxima Reverse Transcriptase; #EP0742,Thermo Scientific) sme hodnotili 

mieru génovej expresie pro-zápalového cytokínu IL-6 a chemokínu K203 metódou 

kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (qPCR). 

Získané údaje boli testované na normálne rozloženie dát pomocou Kolmogorov-

Smirnovho testu a následne vyhodnotené pomocou viacfaktorovej analýzy rozptylu. Rozdiely 

medzi skupinami boli analyzované pomocou LSD post hoc testov. Hodnoty pomeru He/Ly sú 

udávané ako ∆He/Ly (rozdiel medzi akútnym odberom a odberom pred druhým podaním 

LPS). Hladiny protilátok boli taktiež hodnotené ako ∆IgY (rozdiel medzi odbermi v určitých 

intervaloch po podaní LPS a bazálnym odberom). Génová expresia bola stanovená ako  

2 –∆∆CT. Pokus bol schválený Etickou komisiou ÚBGŽ SAV a Štátnou veterinárnou správou. 

 

Výsledky a diskusia 

 Injekčná aplikácia testosterónu do vajec pozitívne ovplyvnila hladiny plazmatických 

protilátok. Dva a osem dní po prvotnej stimulácii zvierat s LPS sme zaznamenali vyššie 

hodnoty plazmatických protilátok u jedincov prenatálne ovplyvnených testosterónom (2 dni:  

p < 0,05; 8 dní: p < 0,01; Obr. 1a, 1b).  
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Obr. 1. Hladiny imunoglobulínov Y (IgY) v plazme prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) 
a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku s dodatočnou injekčnou aplikáciou testosterónu (T) alebo 
bez (C). a – ∆IgY 2 dni (rozdiel medzi odber po 48h od aplikácii LPS a bazálnym odberom); b - ∆IgY 8 dní 

(rozdiel medzi odber po 8 dňoch od aplikácii LPS a bazálnym odberom); c – akútny reakcia protilátok po druhej 
stimulácii zvierat s LPS. Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM. Čísla v stĺpcoch znázorňujú počet jedincov 

na skupinu. 
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Dva dni po podaní LPS sme mali navyše možnosť pozorovať tendenciu k interakcií 

podania testosterónu a línie (p = 0,088), kedy jedince z HET línie, ktorých vajcia boli navyše 

ovplyvnené podaním testosterónu mali najvyššie hladiny protilátok, zatiaľ čo rozdiely v LET 

línii medzi kontrolnou a testosterónovou skupinou neboli štatisticky významné (Obr. 1a). 

Akútny pokles protilátok, 3 hodiny od druhého podania LPS, bol výraznejší u testosterónom 

ovplyvnených jedincov, bez ohľadu na líniu (p < 0,05; Obr. 1c). Pohlavie nemalo vplyv na 

hladiny plazmatických protilátok. 

Génová expresia prozápalového cytokínu IL-6 v slezine podliehala interakcií faktorov 

podania testosterónu a línie (p < 0,05). Jedince kontrolnej LET skupiny mali nižšiu expresiu 

IL-6 v porovnaní s konctrolnou skupinou HET línie a testosterónom ovplyvnenými jedincami 

LET línie (Obr. 2a). Pohlavie nemalo na sledovaný parameter signifikantný účinok. Podobnú 

tendenciu k interakcii podania testosterónu a línie sme mohli pozorovať aj v prípade 

chemokínu K203 (p = 0,055; Obr. 2b). V tomto prípade štatistická analýza preukázala taktiež 

interakciu línie a pohlavia (p < 0,05), keď samice LET línie mali nižšiu expresiu chemokínu 

K203 v slezine v porovnaní s HET samicami (LET samice: 348,33±98,47; HET samice: 

872,68±243,65; LET samce: 727,10±200,70; HET samce: 481,05±131,68). 
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Obr. 2. Génová expresia pro-zápalového cytokínu interleukínu-6 (a) a chemokínu K203 (b) v slezine 
prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku 

s dodatočnou injekčnou aplikáciou testosterónu (T) alebo bez (C). Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM. 
Rozdielne písmená v grafoch znázorňujú signifikantnú odlišnosť medzi skupinami. Čísla v stĺpcoch znázorňujú 

počet jedincov na skupinu. 
 

 Hladiny pro-zápalových cytokínov/chemokínov úzko súvisia s pohybom buniek bielej 

krvnej zložky. Aj v prípade tohto parametru sme mohli vidieť podobný trend k interakcii 
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podania testosterónu a línie (p = 0,07). Jedine testosterónovej skupiny LET línie mali 

tendenciu k vyšším hodnotám akútneho pomeru He/Ly v porovnaní s jedincami HET-T  

(Obr. 3). Akútna odpoveď He/Ly bola taktiež signifikantne ovplyvnená pohlavím zvierat  

(p < 0,05), pričom samce mali všeobecne vyšší pomer He/Ly bez ohľadu na líniu a podanie 

testosterónu. 
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Obr. 3. Akútna zmena pomeru He/Ly v plazme 3 hodiny po podaní LPS prepeliciam japonským selektovaným 

na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku s dodatočnou injekčnou aplikáciou 
testosterónu (T) alebo bez (C). Hodnoty sú udávané ako priemery ± SEM. Čísla v stĺpcoch znázorňujú počet 

jedincov na skupinu. 
 

Záver 

 Podanie exogénneho testosterónu pozitívne stimulovalo tvorbu protilátok a spôsobilo 

ich výraznejší pokles po akútnom podaní LPS. Exogénny testosterónu spolu s faktorom línie 

mal tendenciu spôsobiť výraznejší vzostup plazmatických protilátok 48 hodín od prvého 

podania LPS. Výsledky naznačujú, že maternálny testosterón by mohol okrem intenzity 

protilátkovej odpovede meniť aj jej celkovú dynamiku. Kombinácia faktorov línie a podania 

exogénneho testosterónu ďalej spôsobila signifikantné ovplyvnenie génovej expresie 

chemokínu K203 a podobnú tendenciu sme zaznamenali aj v prípade IL-6 a pomeru He/Ly. 

Na základe týchto výsledkov môžeme predpokladať, že genetické pozadie depozície 

maternálneho testosterónu tvorí základ, následne modulovaný vplyvmi prostredia, ktoré 

pôsobia na matku v čase depozície a tým akútne menia množstvo testosterónu deponovaného 

do vajcového žĺtka, aj celkový výsledný efekt na fenotyp mláďat. 
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Abstract 

The organization of the cytoskeleton in various stages of Cuscuta europaea haustoria development
 By comparison with plant – microbe interaction, little is known about the interaction of parasitic plants 
with their hosts. Plants of the genus Cuscuta belong to the family of Cuscutaceae and comprise about 200 
species, all of which live as stem holoparasites on other plants. Cuscuta spp. possesses neither roots, nor fully 
expanded leaves and the vegetative portion appears to be a stem only. The parasite winds around plants and 
penetrates the host stems via haustoria, forming direct connections to the vascular bundles of their hosts to 
withdraw water, carbohydrates, and other solutes. After finding an appropriate host plant, the first physical 
contact initiates an attachment phase, in which the parasitic epidermal and cortical cells begin to differentiate 
into a secondary meristems and develop prehaustoria. Important signals initiating and controlling this 
prehaustoria formation include mechanical pressure, osmotic potentials, and phytohormones. 
 

Keywords: Cuscuta europaea; cytoskeleton; haustorium; phragmoplast; Nicotiana benthamiana 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Rovnako ako v prípade ostatných krytosemenných rastlín, začína životný cyklus 

Cuscuta europaea klíčením semien, pričom rast a vývin klíčnych rastlín je výrazne limitovaný 

nízkymi rezervami zásobných látok v semenách. Ďalším obmedzením v prípade týchto 

parazitických rastlín je skutočnosť, že majú rudimentálny, koreňu podobný útvar, ktorému 

chýba funkčný apikálny meristém a koreňová čiapočka a preto slúži skôr na uchytenie ako na 

príjem vody a minerálnych látok z pôdy [1]. Preto vytvorenie funkčného prepojenia medzi 

parazitom a hostiteľom je pre tieto druhy rastlín životne dôležité. 

Cytoskelet predstavuje integrovaný ale na druhej strane dynamický vnútrobunkový 

systém, ktorý kontroluje delenie, predlžovanie ale aj diferenciáciu rastlín [2]. Cieľom našej 

práce bolo technikou imunolokalizácie sledovať zmeny v organizácii tejto bunkovej štruktúry 

v skorých fázach vývinu prehaustória ale aj pri diferenciácii vodivých pletív v haustóriu, 

a teda jeho úlohu vo vývine funkčného prepojenia medzi parazitom – hostiteľom.  

 

Materiál a metódy 

Pri sledovaní organizácie cytoskeletu v jednotlivých fázach vývinu haustórií sme 

použili segmenty parazitickej kukučiny, ktoré sme izolovali v mieste ich prerastania do 
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hostiteľskej rastliny tabaku. Kukučina parazitovala na tabaku, ktorý sme pestovali v pôde, pri 

bežných laboratórnych podmienkach. Segmenty prehaustórií a haustórií kukučiny sme 

fixovali a zalievali do Steedmanovho vosku podľa protokolu [3]. Do bločkov zaliate vzorky 

sme rezali na rotačnom mikrotóme (MICROTOM HM 32T, Thermo Scientific) a rezy hrubé 

10 µm sme inkubovali  cez noc pri teplote 4 oC v primárnych protilátkach (Rabbit anti-actin 

a Rabbit anti-tubulin, Agrisera), a ako sekundárnu protilátku sme pri imunolokalizácii použili 

anti Rabbit IgG, F(ab′)2 fragment-FITC (Sigma, Aldrich). Jednotlivé vzorky boli študované 

pomocou konfokálneho mikroskopu (Olympus BX 61 CLSM Fluoview FV 1000, Japan). 

 

Výsledky a diskusia 

Prvým krokom pri vývine funkčného haustória C. europaea je dediferenciácia 

„kompetentných“ buniek primárnej kôry stonky kukučiny lokalizovaných v blízkosti cievnych 

zväzkov. Výsledkom ich reprogramovania je obnovená mitotická aktivita a vznik zóny 

meristematických buniek (obr. 1A). Bunky primárnej kôry obsahujú veľké množstvo 

amyloplastov, ktorých počet sa v bunkách meristematického centra výrazne redukoval. 

Predpokladáme, že energia získaná rozkladom škrobu sa využila v procese dediferenciácie 

a pri delení buniek tvoriacich základ pre vývin prehaustória. 

Charakteristickou črtou ďalšej etapy vývinu prehaustória, je evidentné predlžovanie 

skupiny buniek meristematického centra, lokalizovaných distálne od cievnych zväzkov stonky 

kukučiny, čím vznikajú bunky, ktoré sú z literatúry známe ako „digitate cells“. V proximálnej 

časti meristematického centra prehaustória sú lokalizované menšie bunky s výraznými 

jadrami, známe ako „file cells“ (obr. 1B-C) [4]. Na rozdiel od C. japonica [5] a C. pentagona 

[6], sme v apikálnej časti vyvíjajúceho sa prehaustória C. europaea, v tesnej blízkosti 

pretiahnutých buniek (digitate cells), pozorovali prítomnosť mitoticky aktívnych buniek, 

ktorých úlohou je spolu s intenzívnym predlžovacím rastom „digitate cells“, zabezpečiť čo 

najrýchlejší kontakt a prepojenie parazita s hostiteľom. V mitoticky aktívnych bunkách (file 

cells) ale aj v predĺžených „digitate cells“ prehaustória, je zastúpená tak kortikálna ako aj 

endocytoplazmatická zložka cytoskeletu, pričom ich vzájomný pomer a organizácia varírujú v 

závislosti od fázy bunkového cyklu ale aj štádia vývinu prehaustória. Jednotlivé zložky 

cytoskeletu v bunkách, ktoré sa práve nedelia, sú organizované do štruktúr typických pre 

interfázne bunky [7]. V kortexe takýchto buniek sme pozorovali jemnú sieť nepravidelne 

orientovaných aktínových aj tubulínových elementov a stabilné aktínové vlákna, ktoré spájajú 

jadro s kortexom bunky. Takáto organizácia cytoskeletu je esenciálna pre kontrolu polohy 

jadra v jednotlivých fázach bunkového cyklu [8], kým aktínové mikrofilamenty, lokalizované 
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v kortexe bunky, sprostredkúvajú ich reakcie na vonkajšie mechanické a/alebo hormonálne 

stimuly [9]. Tesne pred mitózou, v G2 fáze bunkového cyklu, sa rozhodujúca úloha pri 

určovaní roviny delenia buniek pripisuje mikrotubulovej zložke cytoskeletu, preto sa 

kortikálne mikrotubuly interfáznych buniek zoskupujú do PPB – predprofázny pás 

mikrotubulov, ktorý je lokalizovaný okolo jadra. Neskôr v procese karyokinézy sa stávajú 

mikrotubuly základnou zložkou deliaceho vretienka a zabezpečujú tak rovnomerné rozdelenie 

genetickej informácie do dcérskych buniek [7]. V prípade vyvíjajúceho sa prehaustória 

kukučiny sa bunky, lokalizované distálne od cievnych zväzkov  stonky parazita, delili 

ojedinele a rozhodujúcim faktorom, ktorý určoval smer ich delenia bol pravdepodobne tlak 

expandujúcich „digitate cells“. Orientácia fragmoplastov (obr. 1C), ktoré sa objavujú na konci 

telofázy, presne určuje miesto, kde sa počas cytokinézy bude tvoriť plazmatická platnička. 

Pričom rozhodujúca úloha pri navádzaní expandujúceho fragmoplastu do presne určených 

miest v kortexe bunky, sa pripisuje aktínovej zložke fragmoplastu [7]. V predĺžených 

bunkách, ktoré boli lokalizované v okrajových oblastiach prehaustória, sme okolo jadra 

pozorovali hustú sieť pravidelne usporiadaných vlákien mikrotubulov (obr. 1D), kým 

v bunkách v centrálnej časti prehaustória prevládali radiálne usporiadané vlákna 

mikrotubulov, ktoré spájajú jadro s istými miestami v kortexe bunky, čo zrejme súvisí s 

predlžovacím rastom týchto buniek. V pretiahnutých „digitate cells“ sme v tejto fáze vývinu 

prehaustória pozorovali denznú sieť aktínových vlákien v kortexe bunky, predovšetkým 

v oblasti jadra, kým jemnejšie vláknité štruktúry aktínu spájajú jednotlivé časti cytoplazmy. 

Takúto organizáciu aktínovej zložky cytoskeletu spájame s výraznou syntetickou a sekrečnou 

aktivitou týchto buniek. Podľa [10] sa práve v týchto bunkách lokalizuje THF1 proteín 

preferenčne do cytoplazmatickej membrány a plazmodeziem, kde pravdepodobne zohráva 

významnú úlohu v medzibunkovej komunikácii a signalizácii, čo podčiarkuje význam týchto 

buniek v skorých fázach vývinu prehaustória. 

Dôležitým predpokladom pre vznik funkčného haustória je transformácia 

vyhľadávacích hýf (searching hyphae) na hýfy floému alebo xylému ale aj diferenciácia 

vodivých pletív (obr. 1E). Cytoskelet, ktorý je vo výrazne predĺžených bunkách 

vyhľadávacích hýf usporiadaný podobne ako v bunkách s vrcholovým rastom [11], sa pri ich 

transformácii na hýfy xylému kompletne reorganizuje. Charakteristickým znakom je 

zväzkovanie a zahusťovanie mikrotubulov v istých miestach lokalizovaných v kortexe týchto 

buniek (obr. 1F), ktoré potom hrajú významnú úlohu pri depozícii xylánov a xyloglukánov do 

bunkových stien [11], kde potom dochádza k ich hrubnutiu podobne ako tomu je v prípade 

vodivých pletív vyšších rastlín. 
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Obr. 1. Organizácia cytoskeletu v jednotlivých fázach vývinu haustória kukučiny. A Meristematické centrum s 

periklinálne sa deliacimi bunkami (označené ↑) v blízkosti cievnych zväzkov stonky parazita (∇) (Mierka = 
40 µm). B Výrazne predĺžené bunky s veľkými jadrami (DC – digitate cells), pod ktorými sú v proximálnej 

oblasti lokalizované menšie bunky (FC – file cells) (Mierka = 10 µm). C DC a FC vo vyvíjajúcom sa 
prehaustóriu. Fragmoplasty v mitoticky aktívnych bunkách (označené ↑) určujú miesto vzniku plazmatickej 

platničky počas cytokinézy (Mierka = 40 µm). D Detail na predĺžené DC s hustou sieťou vlákien mikrotubulov 
v okolí jadra (Mierka = 120 µm). E Haustórium (Ha) kukučiny, s diferencujúcimi sa cievnymi zväzkami 

(označené ∇). V apikálnej časti haustória sa nachádzajú vyhľadávajúce hýfy (searching hyphae označené ∗; 
PkH = primárna kôra stonky hostiteľa; PK = primárna kôra stonky kukučiny; mierka = 10 µm). F Organizácia 

mikrotubulov v diferencujúcich sa hýfach xylému (označené ↑) a v skorých štádiách diferenciácie 
protoxylémových elementov (označené ∇; mierka = 40 µm). 
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Záver 

Po fáze prichytenia sa parazita k hostiteľovi sa kompetentné bunky primárnej kôry 

stonky kukučiny dediferencujú, a ich delením vzniká meristematické centrum, ktoré tvorí 

základ pre vývin prehaustória. V čase prerastania prehaustória pletivami hostiteľa, sa 

vyhľadávacie hýfy menia na hýfy floému alebo xylému. V tejto fáze vývinu sa v centrálnej 

časti haustória začínajú diferencovať vodivé elementy, ktoré spájajú cievne zväzky 

hostiteľskej rastliny s cievnym zväzkom stonky parazitickej kukučiny. Záverom je možné 

konštatovať, že tak aktínová ako aj tubulínová zložka cytoskeletu sa v jednotlivých fázach 

vývinu haustórií dynamicky menili a aktívne sa podieľali na regulácii jeho vzniku a vývinu. 
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Abstract 

The effect of gender on expression of occludin in endothelium of spontaneously hypertensive rats aorta 
We hypothesized that hypertension-related remodeling of arterial wall might be accompanied by sex-

dependent changes in distribution of endothelial tight junction (TJ) protein occludin that may account for 
increased endothelial permeability. Experiments were performed on adult normotensive Wistar Kyoto rats 
(WKY) and spontaneously hypertensive rats (SHR). We found that expression of occludin in WKY females was 
significantly decreased compare to WKY males and SHR females. On the other hand occludin expression in 
SHR females was significantly increased compare to SHR males and WKY males was significantly increased 
compare to SHR males. Our results indicated hypertension- and gender-dependent differences in occludin 
expression in endothelium of rat aorta. 
 

Keywords: occludin; aorta; hypertension; rat 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tesné spojenia (TS) sú intercelulárne komplexy nachádzajúce sa medzi epitelovými 

a endotelovými bunkami. TS regulujú tranzit buniek a látok cez medzibunkový priestor. Sú 

tvorené integrálnymi aj intracelulárnymi proteínmi [1]. 

Okludín objavený Furusom a kol. [2] bol prvý lokalizovaný integrálny proteín tesných 

spojení. Okludín je membránový proteín, ktorý prechádza membránou štyrikrát, tvorený 

dvomi extracelulárnymi slučkami a jednou intracelulárnou slučkou, NH2 a COOH 

terminálnymi cytoplazmatickými doménami. Patofyziologické stavy môžu vyvolať zmenu 

expresie okludínu a tým aj zmenu permeability TS a endotelu [3]. 

Pri hypertenzii dochádza k endotelovej dysfunkcii a zvýšenej permeabilite endotelu 

a následnej štruktúrnej remodelácii cievnej steny. V literatúre údaje o vplyve hypertenzie na 

expresiu okludínu v kardiovaskulárnom systéme chýbajú [4]. Cieľom našej práce bolo preto 

skúmať vplyv hypertenzie na expresiu okludínu TS endotelu aorty potkanov, a akú úlohu 

môže zohrávať pohlavie. 
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Materiály a metódy 

Na pokusy boli použité desaťmesačné samce a samice potkanov kmeňa Wistar Kyoto 

(WKY) a spontánne hypertenzných (SHR) z chovnej stanice Dobrá voda, SR. 

Z anestetizovaných potkanov boli odobraté hrudné aorty (n=3 v každej skupine). Po očistení 

boli vzorky zmrazené v tekutom dusíku a následne spracované podľa typu použitej metódy. 

ELISA: Zmrazené tkanivo aorty bolo homogenizované pomocou sonifikátora (Dr. 

Hielscher, Nemecko) v 300 µl Tris HCl (20 mmol/l pH=7,4) a následne centrifugované 10 

min/10 000 ot. V získanej solubilnej frakcii sme stanovili množstvo proteínov Bradfordovou 

metódou [5] a použili sme ju na ďalšie meranie. Vzorky boli nanášané na mikrotitračnú 

platničku v tripletoch. Platnička s nanesenými proteínmi sa vysycovala 1 h pri 37oC v 5% 

roztoku hovädzieho sérového albumínu (BSA) (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 platničku inkubovali 1 h pri 37oC v primárnej králičej polyklonálnej protilátke 

anti-okludín (Invitrogen Corporation, California, USA; 3µg/ml) a následne v kozej 

sekundárnej anti-králičej protilátke značenej chrenovou peroxidázou (Cell Signaling 

Technology, USA; 1µl/5ml) 1 h pri 37oC. Ako substrát sme použili 4% o-fenylendiamín 

(OPD, Sigma Aldrich, USA) a nechali pôsobiť 20 min v tme pri laboratórnej teplote. Na 

zastavenie reakcie sme použili 12% kyselinu sírovú (CentralChem, Bratislava, Slovensko). 

Tri jamky bez primárnej protilátky slúžili ako kontrola. Intenzita reakcie bola stanovovaná 

spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 490 nm. 

Imunoflorescencia okludínu: Zmrazené tkanivo aorty bolo rezané na 10 µm hrubé rezy 

v kryotome Shandon 10 (Life Sciences, Anglicko) pri -25 °C. 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, ČR); pH= 7,4) a 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 h (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 h vo 

vlhkom prostredí. Ako zalievacie médium sme použili Vectashield s DAPI H-1200 (Vector 

Laboratories, Inc., USA). Vynechanie primárnej protilátky pri inkubovaní slúžilo ako kontrola 
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špecificity protilátky. Imunofluorescenčný signál sme sledovali v mikroskope Zeiss Apotome 

2 (Jena, Nemecko) pri vlnovej dĺžke 518 nm. 

Štatistická analýza: Namerané hodnoty sú vyjadrené v percentách ako priemer ± SEM. 

Na štatistické vyhodnotenie sme použili 2-cestnú analýzu rozptylu (ANOVA) Holm-Sidak 

testom. Výsledky boli signifikantné pri p<0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Zmeny v permeabilite endotelu regulované medzibunkovými TS výraznou mierou 

prispievajú k funkčným a štruktúrnym abnormalitám cievnej steny. Rozdiely v expresii 

endotelového okludínu aorty normotenzných WKY potkanov (Obr. 1), signifikantný pokles 

v aorte samíc v porovnaní s kontrolnými WKY samcami (p<0,05) poukazuje na pohlavné 

rozdiely. V pokusoch sme použili 10-mesačné samice, u ktorých na základe literatúry [6] 

predpokladáme pokles hladiny estrogénu. Zistilo sa tiež, že 17β-estradiol „up-reguluje“ 

posttranslačné úpravy, syntézu i následnú degradáciu okludínu [7]. V inej štúdií sa zase 

dokázal vplyv estrogénu na hladiny okludínu u ovariektomovaných myší, kedy bola znížená 

expresia okludínu oproti „sham“ operovaným myšiam. Avšak po podaní 17β estradiolu 

expresia okludínu opäť signifikantne stúpla [8]. Predpokladáme, že expresia okludínu, ktorá 

reguluje včlenenie TS na membránu buniek endotelu, môže byť modulovaná poklesom 

hladiny estrogénu v súvislosti s vekom. Redukcia okludínu v endoteli starých samíc, na 

rozdiel od samcov, môže teda prispievať k redukcii TS, zvýšenej migrácii leukocytov a 

makrofágov do subendotelového priestoru, ktoré prispievajú k funkčným a štruktúrnym 

abnormalitám cievnej steny. Signifikantný pokles hladiny okludínu sme zaznamenali aj 

v aorte SHR samcov (p<0,05) oproti WKY samcom (Obr. 1). Na základe mnohých prác, 

v ktorých sledovali expresiu okludínu predovšetkým v tkanive mozgu sa dá usúdiť, že k týmto 

zmenám môže prispievať vysoký krvný tlak [9], ako aj niektoré iné mechanizmy podieľajúce 

sa na vzniku hypertenzie vrátane renín-angiotenzínového systému a zápalových faktorov [10], 

NO/NOS systému [11]. Výrazný rozdiel v expresii okludínu sme zistili aj medzi SHR 

samcami a samicami. Na rozdiel od WKY potkanov, signifikantný nárast syntézy okludínu 

bol pozorovaný u SHR samíc v porovaní s SHR samcami (p<0,05). Tieto rozdiely 

pravdepodobne môžu súvisieť s vysokým tlakom krvi – na rozdiely v systolickom tlaku krvi 

u starších SHR potkanov v závislosti od pohlavia poukazuje Vlkovičová a kol. [12]. Expresia 

okludínu u SHR potkanov môže byť modulovaná mechanizmami súvisiacimi s hypertenziou 

popísanými v texte vyššie, ale v hlavnej miere môže súvisieť s pohlavnými rozdielmi a tzv. 

„estrogénovým paradoxom“ [13] [14] [15]. Rozdiely v expresii okludínu medzi SHR 
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samcami a samicami môžu súvisieť aj s oxidačným stresom, pretože u SHR samcov bola 

zistená vyššia koncentrácia superoxidových aniónov v porovnaní s SHR samicami [16]. 

Signifikantný nárast v hodnotách bol aj u SHR samíc v porovnaní s WKY samicami (<0,05) 

(Obr. 1) a špekulatívne predpokladáme, že takáto rozdielna expresia môže súvisieť nielen 

s hypertenziou, ale aj s hormonálnymi vplyvmi u hypertenzných samíc. Nemôžeme ale 

povedať, či by pri väčšom súbore experimentálnych zvierat boli naše výsledky rovnaké ako 

v tomto pokuse.  

 

 

 
Obr. 1. Expresia okludínu v endoteli hrudnej aorty potkanov kontrolných Wistar Kyoto (WKY) samcov 
a samíc a spontánne hypertenzných (SHR) samcov a samíc (n=3 v každej skupine). Výsledky sú vyjadrené 

ako priemer ± SEM z percenta kontrolných hodnôt WKY samcov. *p<0,05 vs. SHR samce a WKY samice; 
**p<0,05 vs. SHR samce a WKY samice. 

 

Keďže hypertenzia môže spôsobovať hypertrofiu endotelových buniek aorty 

a zvyšovať syntetickú aktivitu tejto vrstvy [17], zvýšená expresia okludínu môže súvisieť aj 

s týmto nálezom. Avšak u samcov sú tieto hodnoty opačné. Expresia okludínu sa u SHR 

samcov oproti kontrole signifikantne znížila. 

V endoteli aorty potkanov všetkých štyroch skupín sme imunofluorescenčnou metódou 

pozorovali lokalizáciu okludínu. Špecifická IF reakcia pre okludín korelovala s výsledkami 

získanými ELISA metódou (Obr. 2). 
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Obr. 2. Reprezentatívne snímky imunofluorescenčnej detekcie okludínu v endoteli aorty A, kontrolnej 

Wistar samice a B, samice kmeňa SHR. L- lumen, E- endotel, TM- tunica media, šípky- špecifická 
reakcia; originálne zväčšenie 63x. 

 

Záver 

Naše výsledky naznačujú, že hypertenzia ovplyvňuje expresiu okludínu TS v aorte 

potkanov, ale expresia je rozdielna u samcov a samíc normotenzných aj hypertenzných.  
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Abstract 

The use of fluorescent chemosensor for monitoring of activity of pimA.  
Currently the phosphatidyl-myo-inositol mannosyltransferase pimA is considered as a new therapeutic 

target in tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis. Whereupon selective inhibition of pimA may lead 
to the development of new antituberculotics. However, a rapid, sensible and simple method for continuously 
monitoring glycosyltransferase activity is still required. This could be solved by simple fluorescent assay on the 
basis of supramolecular chemistry. The principle of this assay is the selectivity of a fluorescent probe 1 that can 
distinguish a nucleotide from a glycosylated nucleotide in the multisubstrate enzymatic reaction. This is the first 
use of fluorescent chemosensor 1 for monitoring of activity of pimA. We found that chemosensor 1 is able to 
recognize and bind free GDP with a large fluorescence enhancement. According to our results, chemosensor 1 is 
also able to recognize and bind GDP, which is forming due to the pimA enzymatic reaction. 
 
Keywords: pimA; fluorescent chemosensor; GDP-mannose 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fosfatidyl-myo-inozitolmanozyltransferáza (pimA, E.C. 2.4.1.57) je v posledných 

rokoch považovaná za významný terapeutický cieľ pri  tuberkulóze, zapríčinenej 

Mycobacterium tuberculosis. PimA je glykozyltransferáza, katalyzujúca prvý krok 

manozylácie fosfatidylinozitolu (PI) v biogenéze fosfatidylinozitolmanózy [1]. Zohráva 

dôležitú úlohu vo fyziológii mykobaktérie, ako aj v potlačovaní hostiteľskej imunitnej 

odpovedi po infekcii [2]. Predpokladá sa, že nové a účinné inhibítory pimA by mohli slúžiť 

ako predlohy pri vývoji nových antituberkulotík. Vo výskume inhibítorov je však požiadavka 

citlivej a rýchlej metódy na stanovenie enzýmovej aktivity. Metódy na stanovenie 

glykozyltransferáz sú zatiaľ komplikované a drahé. Preto sme sa v našom laboratóriu zamerali 

na inovatívnu metódu ich stanovenia pomocou fluorescenčného chemosenzora 1 [3] 

a pokúsili sa ju aplikovať na stanovenie pimA [4]. 
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Princíp stanovenia spočíva v rozpoznaní a naviazaní sa fluorescenčného chemosenzora 

1 na difosfátové anióny za zvýšenia intenzity fluorescencie. V enzýmovej reakcii 

katalyzovanej pimA sa z guanozín-5´-difosfátmanózy (GDP-man) prenáša manóza na 

fosfatidylinozitol (PI) a vzniká tak neviazaný GDP, na ktorý sa špecificky viaže chemosenzor 

za meniacej sa intenzity fluorescencie (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Návrh fluorescenčného stanovenia pimA pomocou chemosenzora 
 

Materiál a metódy 

Fluorescenčný chemosenzor 9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracén-zinočnatý 

komplex 1 sa pripravil viacstupňovou syntézou z východiskového antracénu [5]. 

Fluorescenčné spektrá boli namerané na spektrofluorimetri F-2000 Hitachi (λex= 380nm, λem= 

410-560 nm) a na Tecan Safire 2 Microplate Reader (λex= 380nm, λem= 410-460nm). 

Fosfatidyl-myo-inozitolmanozyltransferáza (pimA, E.C. 2.4.1.57) bola izolovaná na katedre 

biochémie. Reakčná zmes pre stanovenie enzýmu obsahovala 500µM GDP-manózu, 6% 

DMSO, 13,5 mM Tris-HCl (pH 7,8), 0,2 mg/ml 98% PI v 5% CHAPS, 0,04 mg/ml pimA. 

Inkubácia reakčnej zmesi pri 30°C 60 min [6]. Pre fluorescenčné analýzy bola každých 5 min 

odoberaná vzorka, riedená 250-krát a analyzovaná na spektrofluorimetri F-2000 Hitachi (λex= 

380nm, λem= 410-560 nm) v prítomnosti 2,7 µM fluorescenčného chemosenzora. 
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Výsledky a diskusia 

Z literatúry je známe, že chemosenzor 1 sa špecificky viaže na difosfátové anióny za 

zvýšenia intenzity fluorescencie. V našej reálnej enzýmovej reakčnej zmesi sa za katalýzy 

pimA prenáša manozylový zvyšok z GDP-manózy na fosfatidylinozitol a vzniká tak voľný  

GDP. Zaujímalo nás, či chemosenzor 1 rozlišuje GDP od GDP-manózy a viaže sa na GDP za 

zvýšenia intenzity fluorescencie. Z meraní sme zistili, že chemosenzor 1 v prítomnosti GDP 

výrazne zvyšuje svoju fluorescenciu zatiaľ čo v prítomnosti GDP-manózy minimálne 

(Obr.2,3). 

 

 
 
Obr.2. Emisné fluorescenčné spektrá chemosenzora [2µM] a chemosenzora 1 [2µM]  po pridaní GDP; [GDP]= 

1, 2, 4, 6 µM resp. GDP-manózy; [GDP-man]= 1, 2, 4, 6 µM (λex=380nm, λem= 410-540nm). 
 

 

 
 

Obr.3. Fluorescenčná titračná krivka chemosenzora 1  [2µM] po pridaní GDP resp. GDP-man v koncentrácii 1, 
2, 4, 6 µM; (λex=380nm, λem=434nm). 
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Ďalej nás zaujímalo, či je chemosenzor 1 schopný rozpoznať a viazať sa na GDP aj 

v takom dynamickom systéme ako je enzýmová reakcia. V našej reálnej enzýmovej reakcii 

pimA katalyzuje manozyláciu fosfatidylinozitolu transferom manózy z GDP-manózy za 

vzniku GDP. Prvotné experimenty z monitorovania pimA aktivity poukázali na zníženú 

fluorescenciu chemosenzora hneď po pridaní zriedenej reakčnej zmesi a následne zvyšovanie 

fluorescencie v závislosti od času enzýmovej reakcie čo poukazuje na pribúdanie GDP 

produktu pimA katalyzovanej reakcie (Obr.4). 

 

 
 

Obr. 4. Intenzita fluorescencie pri 434 nm. Reakčná zmes obsahovala 500µM GDP-man, 6% DMSO,  13,5 mM 
Tris-HCl (pH 7,8), 0,2 mg/ml 98% PI v 5% CHAPS, 0,04 mg/ml pimA. Inkubácia reakčnej zmesi pri 30°C 65 

min. Každých 5 minút bola odoberaná vzorka z reakčnej zmesi, riedená 250-krát a meraná v prítomnosti 2,7 µM 
chemosenzora 1. 

 

Otázkou bolo, ktorá zložka z reakčnej zmesi znižuje fluorescenciu chemosenzora. 

Z meraní sme zistili, že samotný enzým pimA v závislosti od svojej koncentrácie 

nepriamoúmerne znižuje schopnosť fluorescencie chemosenzora 1 (Obr.5). 

 

 
Obr.5. Fluorescenčná titračná krivka chemosenzora 1 [2,7 µM] po pridaní pimA; [pimA]: 0,013; 0,052; 0,078; 

0,091; 0,117; 0,142; 0,169; 0,182; 0,247; 0,286 x10-3µg/ml; (λex=380nm, λem=434 nm). 
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Záver 

Z fluorescenčných meraní sme zistili, že pripravený fluorescenčný chemosenzor 1 sa 

viaže na GDP za zvýšenej intenzity fluorescencie priamo úmerne od koncentrácie GDP. 

Chemosenzor sa čiastočne viaže aj na GDP-manózu, pričom fluorescencia sa mierne zvyšuje 

so zvyšujúcou sa koncentráciou GDP-manózy. Chemosenzor 1 sme využili pri monitorovaní 

pimA enzýmovej reakcie, pričom sme vychádzali z predpokladu, že fluorescenčný 

chemosenzor rozpozná produkt enzýmovej reakcie GDP, čo sa prejaví zvýšenou 

fluorescenciou. Počas monitorovania reálnej enzýmovej reakcie pimA sme spočiatku 

zaznamenali pokles fluorescencie, avšak po 15.minúte sme zaznamenali výrazné zvyšovanie 

fluorescencie v čase, čo svedčí o pribúdaní GDP. Vychádzajúc z fluorescenčnej titrácie pimA 

v prítomnosti chemosenzora, pokles fluorescencie môže byť čiastočne zapríčinený samotným 

enzýmom pimA. Akým spôsobom znižuje enzým fluorescenciu bude predmetom ďalšieho 

štúdia. Reakčná zmes pimA je veľmi dynamický systém, kde každá zložka môže vplývať na 

fluorescenciu chemosenzora 1, preto naším ďalším cieľom je optimalizovať  podmienky pre 

citlivé, robustné, ale súčasne reprodukovateľné stanovenie pimA, vhodné aj pre stanovenie 

potenciálnych inhibítorov.  
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Abstract 

Pollen abortivity assay of native flora in the analysis of long-term trends in environmental quality in 
Horne Opatovce 
 The authors focused on the use of the abortivity pollen assay applied to wild flora. In areas with a 
significant history of xenobiotic load - defunct village of Horne Opatovce near Ziar nad Hronom – they monitor 
the level of environmental loads since 2009. It brings not only to balance the development of pollution in the 
area, but also observe a seasonal fluctuations in the measured values and searching for their causes. 
 
Keywords: phytoindication; genotoxicity; Horné Opatovce; pollen abortivity assay  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Indikácia úrovne environmentálnej záťaže antropogénnymi vplyvmi si vyžaduje 

presné, jednoduché a dostupné metódy. Medzi také patri aj Test abortivity peľových zŕn 

aplikovaný na divorastúcu flóru. S využitím prirodzene sa vyskytujúcich zástupcov vybraných 

druhov našej flóry tak vieme spoľahlivo zhodnotiť aktuálny stav i predchádzajúci vývoj 

kvality životného prostredia na študovanom území. 

 Cieľom našej práce bolo potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu o pretrvávajúcom trende 

poklesu environmentálnej záťaže na študovanom území prostredníctvom Testu abortivity 

peľových zŕn divorastúcej flóry. Súčasne nás zaujímala podoba „inter-“ a „intra-“ sezónnych 

fluktuácií hodnôt abortivít peľu ako odpovede na kumuláciu xenobiotík v prostredí na pozadí 

cyklicky sa opakujúcich vegetačných sezón. 

  

Materiál a metódy 

 V práci sme využili metodológiu Testu abortivity peľových zŕn z prác [1,2,3,4,5,6,7] 

(Obr. 1). Test sme vykonali v podmienkach in situ. Zvolili sme si 17 druhov divorastúcej 

flóry podľa kritérií z prác [4,8,9,10]: Artemisia vulgaris L., Calystegia sepium R.Br., Carduus 

acanthoides L., Chelidonium majus L., Cichorium intybus L., Conyza canadensis (L.) Cronq., 

Daucus carota L., Lactuca seriola, Lamium maculatum L., Lamium purpureum L., Linaria 

vulgaris Mill. , Melandrium album (Mill.) Garcke, Melilotus albus Medik., Melilotus officinalis 

(L.) Pallas, Pastinaca sativa L., Tanacetum vulgare L. a Trifolium pratense L.  
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Obr. 1. Mikroskopická fotografia abortívneho peľového zrna Cichorium intybus.L. (autorská fotografia) 
 

Pre potvrdenie výsledných rozdielov medzi výsledkami z kontrolnej lokality 

a študovaným územím sme použili výpočet indukčného indexu a štandardnej odchýlky. 

Indukčný index = percento abortívnych peľových zŕn na študovanom území / percento 

abortívnych peľových zŕn na kontrolnej lokalite (  ). 

Študované územie 

 Za študované územie sme si zvoli zaniknutú obec Horné Opatovce pri Žiari nad 

Hronom, v bezprostrednej blízkosti priemyselného parku na výrobu hliníka 48°33'31.54"S, 

18°51'6.29"V. Históriu výrobného procesu v hlinikárni možno zhrnúť do nasledujúcich bodov 

[11]: 

- 1953 – začiatok výroby hliníka (Söderbergerova metóda)     

- 1969 – vysťahovanie obyvateľov Horných Opatoviec      

- 1985 – začiatok modernizácie výroby        

- 1996 – využívanie Söderbergerovej metódy bolo definitívne ukončené   

  (množstvo fluoridov pokleslo o 92%, dechtu o 99%, prachu o 90%)  

- 2002 – prvá ISO certifikácia (9001 : 2000)      

- 2005 - ďalšia ISO certifikácia a OHSAS certifikácie (STN EN ISO 14001:1998, OHSAS 

 18001 : 1999) 

 Ako kontrolnú lokalitu sme využili záhradu a okolie KBO PriF UK v Bratislave 48° 8' 

45.29" S, 17° 4' 43.04" V. 

 

Výsledky a diskusia 

 Zmeny v technológii výroby hliníka (ukončenie Söderbergerovej výrobnej metódy 

a následná modernizácia [11] ), ale pravdepodobne tiež postupná čiastočná selekcia miestnej 

flóry viedli k tomu, že výsledky predchádzajúcich výskumov sú na hranici štatistickej 

signifikantnosti. Napriek tomuto faktu je však vo výsledkoch stále viditeľný trend zobrazený 
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v Tab. 1 a Obr. 2, ktorý je jasne ovplyvnený externými faktormi. Divorastúce druhy majú 

trikrát vyššiu úroveň peľovej abortivity na študovanom území, ako na kontrolnej lokalite. 

Postupný pokles nameraných hodnôt abortivity od roku 2009 je viditeľný u väčšiny zo 17-tich 

druhov miestnej flóry. 

Tab. 1. Peľová abortivita natívnych druhov (v %) ± štandardná odchýlka 
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kontrola 2.9 ±0,5 4.2 ±1,1 2.0 ±0,8 1.2 ±0,3 1.4 ±0,4 3.2 ±0,8 1.7 ±0,4 3.8 ±0,9 2.3 ±1,1

2009 6.5 ±1,1 7.2 ±1,4 5.6 ±1,0 5.0 ±1,1 5.6 ±0,8 5.7 ±0,9 5.5 ±1,0 5.6 ±1,0 5.1 ±1,3

2010 5.7 ±1,3 6.7 ±1,3 5.2 ±1,4 4.5 ±1,1 4.6 ±1,4 5.3 ±1,4 4.6 ±0,9 5.4 ±0,8 4.6 ±1,3

2011 5.5 ±1,2 5.0 ±1,3 4.7 ±0,9 4.5 ±1,0 4.4 ±1,1 4.9 ±1,0 4.0 ±0,7 5.0 ±0,7 4.3 ±1,1
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2013 5.3 ±1,1 4.5 ±1,1 3.8 ±0,6 3.5 ±0,9 4.0 ±0,9 5.0 ±0,8 3.6 ±0,5 4.0 ±0,9 3.9 ±1,0
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2009 4.1 ±1,2 5.3 ±1,1 5.8 ±1,1 5.8 ±1,0 2.3 ±0,7 2.5 ±0,6 6.1 ±1,5 3.6 ±1,0 4.8 ±1,1

2010 4.0 ±1,0 5.1 ±1,3 4.8 ±1,0 5.7 ±1,3 1.9 ±1,1 2.1 ±0,6 5.5 ±1,2 2.6 ±0,9 4.2 ±1,4
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2013 3.8 ±1,1 5.0 ±0,9 4.5 ±0,9 3.9 ±0,5 1.8 ±0,3 2.0 ±0,6 4.7 ±1,3 2.1 ±0,5 4.2 ±1,2

C
o

n
y
za

 c
a

n
a
d

e
n

si
s 

A
rt

e
m

is
ia

 v
u

lg
a

ri
s 

C
a

ly
st

e
g
ia

 s
e
p

iu
m

 

C
a

rd
u

u
s 

a
ca

n
th

o
id

e
s 

C
h

e
li
d
o

n
iu

m
 m

a
ju

s 

C
ic

h
o

ri
u

m
 i
n

ty
b

u
s 

D
a

u
cu

s 
ca

ro
ta

 

La
ct

u
ca

 s
e
ri

o
la

 

La
m

iu
m

 m
a

cu
la

tu
m

 

 

319



 
 

Obr. 2. Zobrazenie postupne klesajúcich hodnôt priemernej ročnej peľovej abortivity (v %) všetkých vybraných 
druhov miestnej flóry na študovanom území ± štandardná odchýlka 

 

 Hlbšia analýza výsledkov poukazuje na zaujímavý fakt. V rámci medzisezónneho 

vývoja vidíme postupný pokles hodnôt peľovej abortivity. Naopak, v priebehu jednotlivých 

sezón dochádza k postupnému nárastu týchto hodnôt (Obr. 3). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 3. Vývoj indukčných indexov peľovej abortivity divorastúcich druhov 
 

Tento trend je pravdepodobne spôsobený postupnou akumuláciou vplyvov polutantov 

v priebehu vegetačnej sezóny, zatiaľ čo tu stále existuje klesajúci trend v environmentálnej 

záťaži viditeľný každý rok v porovnaní s predchádzajúcim. Tieto fluktuácie sú jedným 

z dôvodov, prečo je dôležité pre objektivitu výsledkov zbierať vzorky peľu v teréne 

opakovane v priebehu vegetačnej sezóny a na záver pracovať s priemernými ročnými 

hodnotami. 
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Záver 

 Práca potvrdzuje dlhodobý trend zlepšujúcej sa environmentálnej situácie na 

študovanom území. Divorastúce druhy sa preukázateľne dajú využiť aj pri relatívne nízkych 

hodnotách xenobiotických záťaží, ktoré vedú k hodnotám blízkym hraniciam signifikantnosti. 

Práca zároveň potvrdzuje existenciu intersezónnych poklesov a súčasne aj intrasezónnych 

nárastov relatívnej environmentálnej záťaže na živé organizmy, čím formuluje požiadavku na 

dodržiavanie metodológie vrátane frekvencie zberu materiálu a štatistických analýz 

založených na celosezónnych priemerných hodnotách. 
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Abstract 

 Long-term analysis of the consistency of the pollen abortivity assay results for native flora species 
 The authors focused on the analysis of the reliability of the pollen abortivity assay with wild flora. Each 
indicator species were subjected to statistical evaluation of variance. Subsequent correlation with the 
development of the environmental burden led to the evaluation of the most reliable and the most sensitive 
species. Paradoxically, it is indicated, that the species with the largest variance can be considered the most 
sensitive and most reliable phytoindicators, but only if the top of the curve correlated with the peak of the curve 
of pollution in the 90s. 
  
Keywords: Horné Opatovce; pollen abortivity assay; pollution; sensibility; variance  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Fytoindikačné metódy hodnotenia kvality životného prostredia prešli dlhým vývojom 

a v súčasnosti ide o plne štandardizované všeobecne uznávané metódy výskumu. Medzi tieto 

testy patria napríklad Test abortivity peľových zŕn, Tradescantia MCN test, Tradescantia 

SHM test. 

 Cieľom práce bolo analyzovať konzistentnosť výsledkov testu abortivity peľových 

zŕn. Na základe rozptylu nameraných hodnôt a zároveň ich korelácií s vývojom miery 

znečistenia životného prostredia dospieť k záveru, ktoré indikačné druhy sú najspoľahlivejšie 

a najsenzibilnejšie na environmentálne zmeny. 

   

Materiál a metódy 

 V práci sme využili metodológiu Testu abortivity peľových zŕn z prác [1-7]. Test sme 

vykonali v podmienkach in situ. 5 až 6 krát v priebehu vegetačnej sezóny sme 

navštívili cieľovú lokalitu - územie zaniknutej obce Horné Opatovce pri Žiari nad Hronom a 

zbierali materiál pre ďalšie laboratórne spracovanie a vyhodnocovanie (Obr. 1). 

1. Pri každej jednotlivej návšteve lokality sme zbierali a neskôr hodnotili z každého 

indikačného druhu dovedna cca 6000 peľových zŕn. Vždy išlo o cca 600 peľových zŕn 

z desiatich rôznych kvetných púčikov z desiatich rôznych rastlinných indivíduí. 

Zbierali sa kvetné púčiky tesne pred roztvorením, čím sa minimalizovala šanca 
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kontaminácie peľu v kvete peľom iných rastlín v dôsledku aktivity opeľovacieho 

hmyzu alebo vetra. Zároveň sme tak zaručili, že peľ nebol príliš starý, dehydrovaný 

alebo poškodený fyzikálnymi vplyvmi prostredia.  

2. Bezprostredne po zbere sme vzorky ukladali do fixačného roztoku, zloženého 

z etanolu a kyseliny octovej. Tie sa zmiešali v pomere 1 : 3.  

3. Po uplynutí približne 24 hodín sa vzorky presunuli do etanolu s koncentráciou 70 %. 

4. Neskôr sa kvetné púčiky mechanicky otvárali pod stereolupou a vypreparovali sa z 

nich samotné peľnice.  

5. Tie sa následne mechanicky rozrušili a farbili roztokom anylínovej modrej 

v lactofenole s koncentráciou 0,05 % [8].  

6. Odstránil sa prebytočný odpadový materiál, zafarbený materiál na podložnom sklíčku 

sa prikryl krycím sklíčkom a hodnotila sa abortivita vzoriek pod optickým 

mikroskopom pri 400-násobnom zväčšení.   

Vybrali sme si 17 druhov divorastúcej flóry podľa kritérií z prác [4, 9-11]: Artemisia 

vulgaris L., Calystegia sepium R.Br., Carduus acanthoides L., Chelidonium majus L., 

Cichorium intybus L., Conyza canadensis (L.) Cronq., Daucus carota L., Lactuca seriola, 

Lamium maculatum L., Lamium purpureum L., Linaria vulgaris Mill. , Melandrium album 

(Mill.) Garcke, Melilotus albus Medik., Melilotus officinalis (L.) Pallas, Pastinaca sativa L., 

Tanacetum vulgare L. a Trifolium pratense L.  

 

  

 

 

 

 
 

Obr. 1. Zobrazenie abortívneho peľového zrna druhu Cichorium intybus (L.) 
 

Pre analýzu senzibility jednotlivých indikačných druhov miestnej flóry sme použili 

výpočet  strednej kvadratickej odchýlky:  . 

Študované územie 

 Ako študované územie sme si vybrali územie dnes už neexistujúcej obce Horné 

Opatovce (vysťahovaná v roku 1969, po tom ako bola v roku 1953 začatá výroba hliníka 
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var. 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 1.5 1.9 8.5 9.1 27.5

v Žiari nad Hronom). 

 

Výsledky a diskusia 

 Pôvodná pracovná hypotéza mala nasledujúcu podobu: čím je rozptyl výsledkov 

priemerných ročných hodnôt peľových abortivít konkrétnych druhov za vybrané časové 

obdobie väčší, tým sú tiet tieto výsledky menej konzistentné a teda aj hodnota toho ktorého 

druhu ako spoľahlivejšieho indikátora je menšia. 

 Rozptyl sme si kategorizovali do piatich skupín (Obr. 2): 

0,0 – 0,1 0,2 – 1,0 1,1 - 5,0 5,1 – 10,0 10,0 < 

 Pracovná hypotéza však na základe analýzy výsledkov musela byť čiastočne 

vyvrátená, respektíve upravená. Nakoľko na základe výskumu [12], v ktorom sa ukázali 90-te 

roky ako ekologicky najrizikovejšie sme zistili, že i výsledné krivky u troch druhov 

s najväčším rozptylom dosahujú svoj vrchol v cca rovnakom časovom období.  

 Paradoxne teda druhy s najväčším rozptylom možno považovať za najsenzibilnejšie 

a zároveň za najspoľahlivejšie fytobioindikátory, avšak len za predpokladu, že je splnená 

podmienka vrcholu krivky korelujúcej s vrcholom krivky znečistenia v 90-tych rokoch (Obr. 

3). 

 
Obr. 2. Zobrazenie divorastúcich druhov zoradených podľa rastúceho rozptylu abortivity peľu 
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Obr. 3 Zobrazenie vývoja priemerných ročných hodnôt abortivity peľu u Cichorium intybus, Linaria vulgaris 

a Melilotus alba. Ide o druhy s najvyšším zisteným rozptylom, ktorých krivky v korelácií so znečistením 
prostredia dosahujú vrchol v 90-tych rokoch. 

 

Záver 

 Práca potvrdzuje rozdiely v senzibilite jednotlivých druhov natívnej flóry. Na základe 

analýz rozdielov v rozptyle výsledkov testu abortivity peľu u jednotlivých druhov v priebehu 

času a ich korelácii s vývojom znečistenia životného prostredia sme zistili, že za 

najsenzibilnejšie a zároveň za najspoľahlivejšie fytobioindikátory možno považovať druhy 

s najväčším rozptylom výsledkov čase, avšak len za predpokladu, že je splnená podmienka 

vrcholu krivky korelujúcej s vrcholom krivky znečistenia v študovanom časovom období. 
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Abstract 

The role of the arginine deiminase system of Listeria monocytogenes in acid tolerance 
Listeria monocytogenes, a major foodborne pathogen, possesses a number of mechanisms that enable it 

to combat the challenges posed by acidic environments, such as that of biocide, acidic foods and the 
gastrointestinal tract. The arginine deiminase pathways has been associated with an enhanced ability to survive in 
acidic conditions. Analysis of 47 strains of Listeria monocytogenes, isolated from food plant, using biochemical, 
molecular and phenotype methods confirmed the presence of all four genes of arginine deiminase system, the 
production of citruline from arginine and a slightly higher growth in midle acid conditions (pH=4.8) in 30 (64 %) 
from 47 strains.  
 

Keywords: Listeria monocytogenes; arginine deiminase 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Listeria monocytogenes je grampozitívna, pohyblivá, nesporulujúca baktéria, pôvodca 

listeriózy, ochorenia, ktoré je primárne prenášané kontaminovanou potravou. Patrí medzi 

alimentárne patogény, ktorých virulentný potenciál je spojený so schopnosťou prežiť 

nepriaznivé podmienky prostredia, perzistovať v potravinárskych prevádzkach a 

kontaminovať hlavne tzv. RTE (ready to eat) potraviny, určené na priamu spotrebu bez 

tepelnej úpravy. Pre kontrolu šírenia týchto baktérií sú nevyhnutné poznatky o mechanizmoch, 

ktoré im umožňujú prežitie v stresových situáciách [1]. 

 Listérie musia udržať pH homeostázu, keď sú exponované kyslému prostrediu, k čomu 

dochádza používaním kyslých dezinfekčných prostriedkov, v dôsledku prezervačných účinkov 

kyselín v potravinách a najmä po prechode z vonkajšieho prostredia do hostiteľa, kde musia 

prežiť kyslé pH v žalúdku. Tri hlavné mechanizmy prežitia pri nízkom pH využívajú glutamát 

dekarboxylázový systém (GAD), F0F1 - ATPázový systém a arginín deiminázový systém 

(ADI). Glutamát dekarboxylázový systém znižuje koncentráciu protónov v bunke a prispieva 

k alkalizácii prostredia nereverzibilnou dekarboxyláciou glutamátu prítomného v prostredí na 

γ-aminobutyrát (GABA). V dôsledku toho sa cytosol stáva menej kyslý a dochádza 

k miernemu nárastu extracelulárneho pH, čo prispieva k stabilite pH [2]. Druhý systém F0F1-

ATPázový enzýmový komplex je viazaný na syntézu a/alebo hydrolýzu 
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a translokáciu protónov adenozíntrifosfátu (ATP) [3].  

Tretí, arginín deiminázový (ADI) systém bol najskôr popísaný u iných 

grampozitívnych a gramnegatívnych batérií a v roku 2009 aj u L. monocytogenes [1,4].V tejto 

metabolickej dráhe je arginín konvertovaný na citrulín a následne na ornitín, amoniak a oxid 

uhličitý. Reakciu katalyzujú tri enzýmy: arginín deimináza (ADI), katabolická ornitín 

karbamoyltranferáza a karbamát kináza, ktoré sú kódované arcA, arcB a arcC génmi. Ornitín 

je transportovaný von z bunky výmenou za molekulu arginínu prostredníctvom antiporteru 

viazaného na membránu kódovaného arcD génom, zatiaľ čo amoniak reaguje 

s intracelulárnymi protónmi za vzniku amónnych katiónov, pričom sa zvyšuje intracelulárne 

pH [5].  

Zatiaľ čo prítomnosť génu gadD1 kódujúceho glutamát dekarboxylázu nie je závislá 

na líniách alebo sérotypoch listérií [6], klaster génov lmo0036-0043 kódujúcich arginín 

deiminázový systém bol identifikovaný iba v oddelení I a II [7]. 

Cieľom tejto práce bolo stanoviť aktivitu ADI systému, stanoviť genetické 

determinanty a súvislosť s rastom v mierne kyslom prostredí v súbore 47 kmeňov 

L. monocytogenes izolovaných z potravinárskych prevádzok.  

 

Materiál a metódy 

Rast baktérií za subletálnych kyslých podmienok: upravenú nočnú kultúru (16 hod., 

37ºC) sme pridali do  BHI média upraveného na pH = 4,8 pomocou 1M HCl a rozplnili do 

jamiek 96 jamkovej mikrotitračnej platničky. Rast sme monitorovali počas 24 hodín meraním 

absorbancie pomocou spektrofluorometra Varioskan Flash. Výsledky sú priemerom troch 

nezávislých stanovení. 

Stanovenie aktivity arginín deiminázy: použili sme modifikovanú kolorimetrickú 

metódu založenú na produkcii citrulínu z ornitínu. 100 ml nočnej kultúry sme centrifugovali 

10 minút pri 5000rpm a pelet sme rozsuspendovali v 2 ml extrakčného pufru. Vzorku sme 

zvortexovali so sklenenými guličkami a scentrifugovali. K 1ml supernatantu sme pridali 

400µl 10 mM arginínu rozpusteného vo fosfátovom pufri a po hodinovej inkubácii sme 

pridali 250 µl zmesi 95% H2SO4 a 85% H3PO4 (1:3) a 3% diacetylmonooximu. Zmes sa 

nechala variť 15 minút pri 95°C. Po 15 minútach bola sledovaná farebná reakcia, pozitívne 

vzorky vykazovali oranžové sfarbenie [1]. 

Stanovenie prítomnosti génov ADI systému: na sledovanie prítomnosti génov 

kódujúcich enzýmy zodpovedné za konverziu arginínu na ornitín sme použili jednoduchú 
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PCR reakciu s použitím primerov navrhnutých pre jednotlivé gény podľa Ryana [1]. 

 

Výsledky a diskusia 

S cieľom zistiť, či sa rozdiely v aktivite arginín deiminázového systému prejavujú na 

schopnosti baktérií prežiť v kyslom prostredí, sledovali sme rast kmeňov pri rôznych 

hodnotách pH kultivačného média. Mierne kyslé pH (4.8) sme stanovili ako najnižšie, pri 

ktorom sme mohli porovnať rozdiely v rýchlosti rastu ADI pozitívnych a negatívnych 

kmeňov. Na obr. 3 sú rastové krivky ADI pozitívneho a ADI negatívneho kmeňa v BHI médiu 

upravenom na pH = 4,8 a v médiu s pH = 7. V raste pri nízkom pH sme nezistili výrazný 

rozdiel, ale ADI negatívne kmene rástli mierne slabšie. Smernice rastových kriviek ADI 

negatívnych kmeňov sa pohybovali v rozmedzí 0,001 - 0,002, zatiaľ čo smernice kriviek 

u ADI pozitívnych kmeňov mali hodnoty 0,002 - 0,005.  

 

 
 

Obr. 1. Rastové krivky. Rast L.monocytogenes pri pH 4,8 a 7 

 

Na stanovenie arginín deiminázovej aktivity u kmeňov Listeria monocytogenes 

izolovaných z potravinárskych prevádzok sme použili kolorimetrickú metódu, v ktorej 

produkcia oranžového sfarbenia ako dôsledok tvorby citrulínu z arginínu indikuje aktivitu 

enzýmového systému (Obr.2). U kmeňov, ktoré nemajú túto aktivitu, ostalo médium 

nezafarbené, resp. len veľmi slabo. Zo 47 analyzovaných kmeňov bolo 30 (63,8 %) ADI 

pozitívnych a 17 (36,2 %) ADI negatívnych. V súbore sme mali kmene listérií oddelenia I 

(sérotyp 1/2b  a 4b) a oddelenia II  (sérotyp 1/2a a 1/2c ), pričom ADI negatívne kmene patrili 

k sérotypom 1/2a a 4b a 1/2b. 
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Obr.2. Arginín deiminázová (ADI) aktivita kmeňov L.monocytogenes stanovená kolorimetrickou metódou. 
Vľavo ADI negatívny kmeň, vpravo ADI pozitívny kmeň 

 

Jednoduchou PCR s primermi navrhnutými pre jednotlivé gény arginín deiminázového 

systému sme potvrdili prítomnosť všetkých štyroch génov u  ADI pozitívnych kmeňov. 

(Obr.3). Pri analýze ADI negatívnych kmeňov sme u niektorých stanovili prítomnosť všetkých 

génov (potom negatívne výsledky stanovené kolorimetrickou metódou sú dané rozdielom v 

génovej expresii) a u niektorých sme nedokázali amplifikovať gén arcA.  

 

 
 

Obr.3. Gény arginín deiminázového systému dvoch ADI pozitívnych kmeňov (8 a 39) 
1.dráha- marker; 2.dráha - negatívna kontrola; 3., 4. dráha - arcA gén; 5.,6. dráha - arcB gén; 7.,8.  dráha - arcC 

gén; 9., 10. dráha – arcD gén 
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Záver 

Poznatky o mechanizmoch, ktoré Listeria monocytogenes používa na prekonanie 

kyslého stresu budú nápomocné pri štúdiu dôvodov perzistenie listérií v potravinových 

prevádzkach a potravinách ako aj pri vypracovávaní stratégií na kontrolu tohto patogénu. 
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Abstract 

 Ant taxocoenoses (Hymenoptera, Formicidae) of three selected cemeteries of Bratislava 
 Ants are an important part of both forest and grassland ecosystems, but as it turns out, they are an 
important part of the urban ecosystems directly in an urban environment. Here also form a significant component 
of biomass and function of forest engineers. Ant communities was studied in selected cemeteries of Bratislava 
during the season of 2013. The research was conducted at three cemeteries located directly in urban areas and 
smaller sub-urban districts. Cemeteries were more or less affected by anthropic activities. The material was 
collected by three methods: pitfall traps, individual collections and soil samples. Thus was trapped 7,825 
individuals belonging to 29 species in four subfamilies occurring in Slovakia. There were also found for 
Slovakia rare species Prenolepis nitens (Mayr, 1853). The aim of this work was to determine species presence 
and epigeic activity of the ants and evaluate the differences in structure among the cemeteries. 
 

Keywords: ants, Formicidae, Hymenoptera, cemeteries, urban greenery, Bratislava 

 

Úvod a formulácia cieľa: 

Mravce sú významnou zložkou ekosystémov. Majú nemalý vplyv na ekosystémy 

vyplývajúci z ich prisadnutého spôsobu života a vysokej abundancie [1]. Mestské prostredie 

je špecifické tým, že je trvalo pozmenené ľudskou činnosťou, najmä živelnou výstavbou 

a neustálym narušovaním ekosystémov. Mestá si však čiastočne zachovávajú zeleň v podobe 

parkov, stromoradí, či cintorínov.  

Cintoríny patria medzi špeciálnu mestskú zeleň, ktorá nie je udržiavaná príliš 

extenzívne, preto sa tu môžu trvale nachádzať aj druhy, ktoré by v mestskej zástavbe nemali 

šancu prežiť [2]. Autori  Antonova a Penev uvádzajú, že holarktické druhy mravcov majú 

dokonca dvakrát vyššiu početnosť v mestskom prostredí [3].   

Cieľom práce bolo zistiť druhové zloženie, epigeickú aktivitu mravcov a vyhodnotiť 

rozdiely v štruktúre spoločenstiev, druhovej diverzite a zastúpení zoogeografických a 

ekologických elementov a funkčných skupín mravcov na vybraných cintorínoch na území 

Bratislavy. 
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Materiál a metódy 

 Zbery študijného materiálu boli uskutočňované metódou zemných pascí o objeme 40 

ml, s priemerom 25 mm a výškou cca 80 mm, naplnených do dvoch tretín 10 %-tným 

roztokom formalínu s pridaním detergentu a glycerínu. 

Pasce boli umiestnené v počte 10 kusov na jednotlivých cintorínoch (Martinský, 

Mikulášsky, Dúbravka) a vymieňané približne v mesačných intervaloch v sezóne 2013 od 

apríla do októbra. Na skúmaných lokalitách bol robený aj individuálny zber pomocou 

exhaustora a pinzety a tiež boli odobratá pôdna vzorka z každého cintorína v dňoch od 21.6. 

do 6.7.2013. Z každej vzorky bola vyselektované druhy čeľade Formicidae a konzervované 

v 70%-tnom alkohole.  

Mravce boli determinované a zaradené do zoogeografických elementov a 

ekologických elementov podľa práce Czechowski et al. [4] a funkčných skupín podľa práce 

Brown [5].Materiál bol vyhodnotený pomocou porovnávacích analýz – dominancia D, 

Shannonov index celkovej druhovej rozmanitosti H', Index vyrovnanosti e, Simpsonov index 

dominancie c [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas sezóny 2013 bolo zozbieraných 7 825 jedincov patriacich do 29 druhov, 14 

rodov a 4 podčeľadí (Ponerinae, Myrmicinae, Dolichoderinae, Formicinae). Najmenej druhov 

bolo zistených v spoločenstve Martinského cintorína (MA) s počtom 16 a tiež aj najmenším 

počtom jedincov – 2281 ex. Martinský cintorín bol rozlohou najväčší cintorín - 6,8 ha a 

najrušnejší (blízkosť Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty). Tieto skutočnosti vysvetľujú 

nízky počet druhov aj jedincov v spoločenstve MA.   

Mikulášsky cintorín (MI) patrí medzi historické cintoríny Bratislavy a rozkladá sa na 

ploche 0,6 ha a od rušnej ulice Nábrežie armádneho generála L. Svobodu ho oddeľuje pás 

krovín a zelene a Žižkova ulica. Je položený tiež najvyššie. Spoločenstvo študijnej plochy MI 

bolo druhovo najbohatšie (bolo tu nájdených 25 z celkovo 29 druhov), čo mohlo byť 

spôsobené najmä prítomnosťou iného starého cintorína, starých obrábaných i opustených 

záhrad a pásov krovitej vegetácie v jeho bezprostrednom okolí. Zaujímavý je výskyt 

mediteránneho druhu Prenolepis nitens (Mayr, 1853) (Obr. 1.), ktorý osídľuje xerotermné 

lúky a pasienky a vyskytuje sa aj na okrajoch starých obrábaných i neobrábaných vinohradov. 

Na južnom Slovensku a južnej Morave dosahuje severnú hranicu rozšírenia [7].  

Na študijnej ploche cintorína Dúbravka (DU) bol zistený priemerný počet druhov (21 

spp.) a najvyšší počet odchytených jedincov (3045 ex.). Formikocenóza cintorína Dúbravka 
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sa vyznačovala vysokým stupňom dominancie jediného druhu – Lasius emarginatus, a to až 

80 % (Tab.1). Tieto výsledky korešpondujú so zisteniami Seiferta [8], že tento druh 

uprednostňuje slnečné ekotóny lesov, ale tiež prejavuje silnú tendenciu prieniku do 

suburbánnych a urbánnych oblastí. Tieto sú charakteristické neprirodzeným pôdnym krytom  

(betón, kameň), vysokým stupňom zastavanosti a minimom zelene.   

 

 
 

Obr. 1. Prenolepis nitens, mediteránny druh, laterálny pohľad, nájdený vo všetkých zberoch na študijnej 
ploche MI (foto: Mgr. Anna Šestáková, PhD.) 

 

Medzi eudominantné patrili druhy podčeľade Formicinae: Lasius emarginatus 

(Olivier, 1792) 38,75 %, Lasius niger (Linnaeus, 1758) 11,31 %, Lasius brunneus (Latreille, 

1798) 10,59 %, Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) 10,31 % a Myrmicinae: Tetramorium cf. 

caespitum (Linnaeus, 1758) 13,49%. Ostatné druhy sa vyskytovali recedentne alebo 

subrecedentne.  

Zoogeografických elementov bolo zastúpených 8, pričom najviac druhov (8 spp.) 

patrilo k euro-kaukazskému elementu, čo predstavuje 52,10 % všetkých jedincov (Tab. 1).  

Na študijných plochách boli zastúpené všetky ekologické elementy - eurytopný, 

polytopný, oligotopný a stenotopný (Tab. 1). Na študijnej ploche MA, bol stenotopný element  

zastúpený len druhom Temnothorax interruptus (Schenck, 1852). Najviac druhov (15 spp.) 

patrilo k oligotopnému elementu, čo predstavuje 67,94 % všetkých jedincov. Väčšina 

oligotopných druhov preferuje suché lúky a listnaté lesy. 
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Na študijných plochách bolo zastúpených celkovo 6 funkčných skupín mravcov. Boli 

to špecialisti chladnej klímy (CC), oportunisti (OP), podriadené Camponotini (SC), kryptické 

druhy (CS), dominantné Dolichoderinae (DD) a špecializovaní predátori (SP). Skupina 

špecialisti chladnej klímy je zastúpená 15 druhmi, ktoré zároveň predstavujú 75,85 % 

všetkých odchytených jedincov. V lesných biotopoch sú práve skupiny špecialistov chladnej 

klímy a kryptické druhy charakteristické [9]. 

 

Tab. 1. Prehľad druhov čeľade Formicidae na jednotlivých cintorínoch Bratislavy  
Vysvetlivky: MA – Martinský cintorín, MI – Mikulášsky cintorín, DU – cintorín Dúbravka, ZE – 

zoogeografický element: EC – euro-kaukazský, ES – euro-sibírsky, EWS – euro-západo-sibírsky, MD – 
mediteránny, NP – severo-palearktický, SE – juho-európsky, SP – juhopalearktický, T – tetydný, WE – západo-
európsky, EE - ekologický element: E – eurytopný, P – polytopný, O – oligotopný, S – tenotopný, FS – funkčná 

skupina: CS – kryptické druhy, CC – špecialisti chladnej klímy, OP – oportunisti, DD – dominantne 
Dolichoderinae, SC – podriadené Camponotini, H' - Shannonov index celkovej rozmanitosti, e - index 

vyrovnanosti podľa Pielou, c -Simpsonov  index dominancie 
 

Druh/ študijná plocha MA MI DU ZE EE FS 

Ponerinae             

Ponera coarctata (Latrielle, 1802) 0,04% 0,00% 0,00% MD O CS 
Myrmicinae             

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) 0,00% 0,40% 0,76% NP E OP 

Myrmica ruginodis (Nylander, 1846) 0,00% 0,24% 3,84% NP P OP 

Stenamma debile (Förster, 1850) 0,00% 0,04% 0,00% EC O CC 

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) 0,13% 1,20% 20,82% EC O CC 

Solenopsis fugax (Latreille, 1798) 6,35% 2,08% 0,10% T O CS 
Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 
1926) 0,31% 1,00% 1,15% EC O CC 

Temnothorax interruptus (Schenck, 1852) 0,31% 0,00% 2,07% WE S CC 

Temnothorax  nigriceps (Mayr, 1855) 0,00% 0,52% 0,00% SE S CC 

Temnothorax parvulus (Schenck, 1852) 0,00% 0,36% 0,03% MD S CC 

Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) 0,31% 0,24% 0,13% EC O CC 
Tetramorium cf. caespitum (Linnaeus, 
1758) 15,78% 21,81% 4,89% SP P OP 
Dolichoderinae             
Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 
1771) 0,09% 0,56% 0,10% EWS O CC 

Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) 0,00% 0,44% 0,26% T S DD 
 Formicinae              

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) 0,00% 2,64% 0,00% MD S CS 

Prenolepis nitens (Mayr, 1853) 0,00% 6,08% 0,00% MD O CC 

Lasius flavus (Fabricius, 1782) 0,08% 0,08% 0,03% SP E CC 

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) 33,18% 2,00% 0,00% EWS O CC 

Lasius alienus (Förster, 1850) 0,00% 0,04% 0,00% SP O CC 

Lasius brunneus (Latreille, 1798) 0,44% 32,45% 0,26% EC O CC 

Lasius emarginatus (Olivier, 1792) 5,39% 18,93% 80,00% EC O CC 

Lasius niger (Linnaeus, 1758) 33,53% 1,44% 2,76% NP P CC 

Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) 0,18% 0,04% 0,16% EC O SC 
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Camponotus truncatus (Spinola, 1808) 0,00% 0,04% 0,26% MD S SC 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 0,00% 0,28% 0,00% EWS O SC 

Formica cunicularia (Latreille, 1798) 1,14% 0,16% 1,08% EC P OP 

Formica fusca (Linnaeus, 1758) 0,00% 0,00% 0,20% NP E OP 

Formica gagates (Latreille, 1798) 0,00% 0,00% 1,05% MD O OP 

Formica rufibarbis (Fabricius, 1793) 2,72% 6,92% 0,03% EWS O OP 
∑ 100% 100% 100%       

Počet jedincov 
         
2281 

         
2499 

       
3045      

H' 1,324 1,942 1,093      
e 0,489 0,603 0,378      
c 0,332 0,216 0,585       

  

 Na základe výsledkov porovnávacích analýz sme zistili nasledovné: Najvyššia 

diverzita (H') a najvyššia vyrovnanosť (e) bola charakteristická pre spoločenstvo študijnej 

plochy MI. (Tab. 1). Najvyššou hodnotou Simpsonovho indexu dominancie (c) sa 

vyznačovalo spoločenstvo študijnej plochy cintorín Dúbravka, kde dominancia bola 

sústredená do jedného druhu L. emarginatus. Najnižšiu hodnotu Simpsonovho indexu 

dominancie (c) dosahuje formikocenóza na študijnej ploche MI, čo znamená, že sa tu 

vyskytuje viacero kodominantných druhov: Lasius brunneus (32,69 %), T. cf. caespitum 

(21,99 %), L. emarginatus (19,09 %). 

 

Záver 

Počas sezóny 2013 bolo skúmané druhové zastúpenie a štruktúra spoločenstiev 

mravcov na troch cintorínoch Bratislavy lokalizovaných priamo v mestskej zástavbe alebo 

menších suburbánnych celkoch s využitím troch metód odchytu mravcov - zemné pasce, 

individuálny zber, pôdne vzorky. Zistené druhové spektrum predstavuje 25 % z celkového 

počtu druhov známych na Slovensku. Na druhovú bohatosť študijných plôch nemá vplyv ani 

tak rozloha, ako predovšetkým urbánny tlak - zastavanosť okolitých plôch, antropicky menej 

ovplyvnené habitaty v ich susedstve, ako aj prítomnosť starých drevín priamo na študijných 

plochách, ktoré poskytujú vhodné mikrohabitaty. 
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Abstract 

Ciliates of the subclass Astomatia from selected groups of invertebrates 
We examined 17 kinds of invertebrates (total 230 samples) from 15 regions of Slovakia. Ciliates of the 

subclass Astomatia were recorded only in the digestive system of oligocheates (Lumbricus terrestris) and 
turbellarians (Dugesia gonocephala) in 8 regions. The percentage of infection accounted for 63.38% in 
Lumbricus terrestris and 75.34% in Dugesia gonocephala. We determined the three species of astomatous 
ciliates – Anoplophrya lumbrici, Metaradiophrya lumbrici, Haptophrya planarium and one species of stichotrich 
ciliate Plagiotoma lumbrici. We confirmed the presence of the species Haptophrya planarium in a new host 
(Dugesia gonocephala). 
 

Keywords: endozoic ciliate; Astomatia; Astomatous ciliates; Ciliophora 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Podtrieda Astomatia zahŕňa výlučne endozoické druhy nálevníkov, doteraz 

zaznamenané v tráviacom trakte viacerých skupín bezchordátov (Turbellaria, Hirudinea, 

Mollusca, Amphibia, Oligochaeta a Polychaeta). Astomátne nálevníky sú charakteristické 

absenciou cytostómu, osmotrofiou, prítomnosťou kontraktilných vakuol a rôznou 

modifikáciou pripevňovacích štruktúr na vnútorný epitel čreva hostiteľa. Prichytávací aparát 

môže absentovať, ak je prítomný, je tvorený cytoskeletárnymi háčikmi, ostňami, alebo 

prísavkou. Asexuálne rozmnožovanie prebieha transverzálnym delením, s možným vznikom 

reťazového útvaru neoddelených dcérskych buniek [1, 2]. 

Nálevníky tejto skupiny sú nachádzané hlavne v tráviacej sústave Annelida – 

z pôdnych, sladkovodných, brakických alebo morských habitatov. Medzi doteraz  známe 

kolonizované Oligochaeta patria rody Lumbricus, Lumbriculus, Eisenia, Eiseniella, 

Allolobophora, Stylaria, Tubifex, Enchytraeus, Taupodrilus, Helodrilus, Alma, 

Eupolytoreutus, Perionyx, Pheretima a Nais  [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Cieľom práce bolo zistiť a determinovať druhové zastúpenie nálevníkov podtriedy 

Astomatia v tráviacom trakte viacerých skupín bezchordátov a doplniť tak údaje o výskyte 

nálevníkov tejto skupiny z územia Slovenska, ktoré doteraz absentovali. 
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Materiál a metódy 

Celkovo bolo analyzovaných 230 kusov bezchordátov zo skupín Platyhelminthes 

(Turbellaria), Annelida (Oligochaeta, Hirudinea), Mollusca (Gastropoda), Arthropoda 

(Crustacea, Myriapoda, Insecta) patriacich k 17 druhom (Dugesia gonocephala, Crenobia 

alpina, Dendrocoelum lacteum, Lumbricus terrestris, Tubifex tubifex, Eiseniella tetraedra, 

Eisenia foetida, Erpobdella octoculata, Glossiphonia concolor, Physalia spp., Helix pomatia, 

Gammarus fossarum, Clinopodes flavidus, Nepa cinerea, Anizoptera – larva, Gryllotalpa 

gryllotalpa a Ephemera spp.; Obr. 1.) z 15 lokalít Slovenska. Bližšiu charakteristiku lokalít 

uvádzame iba u pozitívnych nálezov (8 lokalít; Obr. 2.).  

 

 

 
Obr. 1. Vzájomný pomer analyzovaných druhov bezchordátov – celkový počet 230 pitvaných exemplárov. 

 

 
 

Obr. 2. Lokality výskytu s pozitívnymi nálezmi bezchordátov – Lumbricus terrestris (Oligochaeta): Senec, 
Láb,  Jelenec a Dugesia gonocephala (Turbellaria): Oščadnica, Šujské rašelinisko, Kalameny, Bystrá, Prašník. 

Zdroj: Google Earth. 
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Parazitované jedince Lumbricus terrestris (Oligochaeta) boli zaznamenané z ornej 

pôdy, z lokalít Senec – Svätý Martin (48°15'44.29"N 17°21'51.80"E), Láb (48°22'27.09"N 

16°54'59.26"E) a Jelenec (48°22'42.20"N 18°13'46.90"E).  

Jedince boli zbierané do čistej nádoby s navlhčenou pôdou z miesta lokality 

a prenesené do laboratória. Tam boli dôkladne opláchnuté pod tečúcou vodou a presušené 

filtračným papierom. Následne boli usmrtené výparmi chloroformu, opäť opláchnuté, 

presušené, odmerané a narezané na tri zhodné fragmenty. Rez bol vedený pozdĺž strednej 

dorzálnej línie po črevo [3, 4]. 

Infikované ploskulice Dugesia gonocephala (Turbellaria), odobrané z vegetácie 

vodných rastlín a kameňov, pochádzali z potokov alebo slatín na lokalitách Bystrá (Váh) 

(49°5'4,79"N 19°17'7,69"E), Kalameny – jarok (49°7'22.31"N 19°25'6.49"E), Oščadnica 

(49°25'41.97"N 18°53'48.50"E), Prašník (48°38'41.55"N 17°38'9.40"E) a Šujské rašelinisko 

(49°3'43.69"N 18°37'9.02"E). Po transporte do laboratória boli jedince opláchnuté, jemne 

presušené filtračným papierom a na sklíčku rezané pozdĺžnym rezom.  

Ako médium pre pozorovanie kultúr voľne plávajúcich endozoitov sme v oboch 

prípadoch použili fyziologický roztok, ktorý sme na sklíčku zmiešali s odobratým črevným 

obsahom. 

Determinácia astomátnych nálevníkov bola realizovaná podľa monografie [6], prác 

Bishopa [8] a Paisána et al. [9]. Prebehla in vivo s využitím svetelného mikroskopu 

(Amplyval, Leica DM 1000 a Delta Optical Genetic Pro Bino)  pri rôznych zväčšeniach (32 - 

400x). Na zvýraznenie bunkových štruktúr boli použité vitálne farbivá metylová zeleň 

a neutrálna červeň.  

 

Výsledky a diskusia 

V priebehu sledovaného obdobia (v rokoch 2013 - 2014) bolo celkovo analyzovaných 

230 vzoriek bezchordátov. Pozitívne nálezy nálevníkov podtriedy Astomatia sme zaznamenali 

len v tráviacej sústave skupín Oligochaeta a Turbellaria. Zo štyroch sledovaných druhov 

Oligochaeta boli zaznamenané pozitívne nálezy len u druhu Lumbricus terrestris.  

Z celkového počtu 71 pitvaných jedincov tohto druhu bola prítomnosť nálevníkov 

v črevnom obsahu pozitívna v  45 prípadoch. Percento infikovaných maloštetinavcov 

predstavovalo 63,38 %. Determinované boli dva druhy astomátnych nálevníkov – 

Anoplophrya lumbrici (Schrank, 1803) Stein, 1860 a Metaradiophrya lumbrici (Dujardin, 

1841) Heidenreich, 1935. Okrem druhov tejto skupiny bol v črevnom obsahu determinovaný 
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aj obligátny endozoický druh skupiny Spirotrichea – Plagiotoma lumbrici (Schrank, 1803) 

Dujardin, 1841 [10]. 

Zo 73 pitvaných jedincov skupiny Turbellaria (3 druhy: Dugesia gonocephala, 

Dendrocoelum lacteum, Crenobia alpina) boli pozitívne nálezy zaznamenané len v črevnom 

obsahu  druhu Dugesia gonocephala, a to v 55 prípadoch. Percento infikovaných ploskulíc 

predstavovalo 75,34 %. Všetky identifikované jedince  boli zaradené do druhu Haptophrya 

planarium (syn. Sieboldiellina planarium) (Siebold, 1839) Stein, 1867. 

 Z celkového počtu 230 spracovaných bezchordátov bola prítomnosť nálevníkov 

v tráviacej sústave  zaznamenaná v 43,48 % vzoriek. 

Početnosť astomátnych nálevníkov a percento infikovaných jedincov, sa mení 

v závislosti od ročného obdobia a chovu červov v umelých podmienkach [3]. Prítomnosť 

sledovaných nálevníkov v rámci jednotlivých úsekov tráviaceho traktu nebola nikdy 

konštantná. Druh Anoplophrya lumbrici bol lokalizovaný v prednej a strednej časti čreva 

Lumbricus terrestris. Táto skutočnosť korešponduje s lokalizáciou nálezov v tráviacom trakte 

aj u druhu Eisenia foetida (Oligochaeta) [9]. Druh Metaradiophrya lumbrici sme izolovali 

výlučne zo strednej časti čreva Lumbricus terrestris, čo úplne nekorenšponduje s údajmi 

ďalších autorov [9], ktorí uvádzajú výskyt tohto druhu aj z prednej časti tráviaceho traktu. 

Ďalší autori [3, 6, 7] predkladajú pozitívne nálezy skupiny Astomatia aj v črevnom obsahu 

druhov Eisenia foetida, Eiseniella tetraedra a Tubifex tubifex. Napriek tomu, že sme 

analyzovali črevný obsah 25 kusov druhu Tubifex tubifex, 3 kusy druhu Eisenia foetida, 

pozitívne nálezy sme nepotvrdili, podobne ako u 14 jedincov druhu Eiseniella tetraedra, ktorý 

by tiež mal spĺňať podmienky pozitívnych nálezov.  

U zástupcov patriacich ku Platyhelminthes, Bishop [8] zaznamenal parazitácie druhom 

Haptophrya planarium v tráviacej sústave dvoch druhov ploskulíc (Turbellaria). Hojné 

infekcie sledoval v trakte  Planaria torva, s percentom infikovaných jedincov približne 70 %. 

Veľmi vzácne infekcie zaznamenal v črevnom obsahu druhu Dendrocoelum lacteum. 

Nálevníky pozoroval v slepých vakoch, v hlavných vetvách čreva a za vychlípiteľným 

hltanom. My sme tento druh izolovali z ploskulíc druhu Dugesia gonocephala. Dostupná 

literatúra neposkytuje údaje o výskyte parazitov v tomto druhu hostiteľa. Na základe 

výsledkov našich analýz s percentom infikovaných jedincov 75,34 %, môžme aj tento druh 

zaradiť medzi často parazitované druhy. Ťažisko najväčšej denzity druhu Haptophrya 

planarium sme zaznamenali najmä v oblasti vychlípiteľného hltana, menej v hlavných 

vetvách a v slepých vakoch čreva. Pozitívne nálezy v črevnom obsahu u druhu Dendrocoelum 

341



lacteum sme nepozorovali.  

Spôsob vzájomného prenosu medzi hostiteľskými jedincami je doteraz neobjasnený 

a nie sú známe ani kompletné životné cykly. Málopočetné cysty boli zistené a 

zdokumentované len u nálevníka Anoplophrya foetidae Fernandez-Galiano & Perez-Uz, 1990 

z Eisenia foetida var. foetida (Oligochaeta) [1, 7]. Počas sledovaného obdobia sme v žiadnej 

vzorke z analyzovaných skupín Oligochaeta a Turbellaria prítomnosť encystácie nepozorovali.  

 

Záver 

 Na základe dostupnej literatúry sme predpokladali výskyt astomátnych nálevníkov v 

tráviacej sústave rôznych skupín bezchordátov. Výsledky našich analýz potvrdili prítomnosť 

výskytu infikovaných skupín Oligochaeta a Turbellaria na území Slovenska. Zaznamenali sme 

pozitívne nálezy v črevnom obsahu druhov Lumbricus terrestris a Dugesia gonocephala. 

Identifikované boli tri astomátne druhy Anoplophrya lumbrici, Metaradiophrya lumbrici, 

Haptophrya planarium a druh Plagiotoma lumbrici (Ciliophora: Spirotrichea). Nálevníky 

podtriedy Astomatia poskytujú nové možnosti v štúdiu životných cyklov ako aj nákazy 

hostiteľských druhov, a preto sú predmetom nášho ďalšieho výskumu. 
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Abstract 

 Monitoring of Lepidoptera species in selected locations in the Bratislava region 
 Present study is focused on mapping of Lepidoptera  in Slovakia, specifically the Bratislava region. The 
article contains data about abundance and diversity of Lepidoptera in localities with conservation management. 
The monitoring was conducted in three localities- Devínska Kobyla, Jurský Šúr, Ostrovné lúčky. We used an 
index of abundace to estimate populations of Lepidoptera. The results included 35 species in 7 families. 
Monitoring will be continued in the future. It will be possible to compare data in the next few years. Collected 
information will be used to evaluate an influence of livestock on butterfly population. 
 

Keywords: Lepidoptera; species diversity; abundance; monitoring; Bratislava  

 

Úvod a formulácia cieľa  

Práca prezentuje čiastkové výsledky monitoringu z roku 2014. Cieľom monitoringu je 

zaznamenať vplyv pastvy na populácie motýľov na vybraných lokalitách. Monitoring je 

súčasťou projektu: LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v 

cezhraničnom regióne Bratislavy, ako súčasť aktivity E.4: Monitoring vplyvov 

manažmentových opatrení na vybrané druhy.   

 

Materiál a metódy 

Na zistenie druhového zloženia a relatívnej početnosti motýľov sme použili metódu 

transektového sčítania, ktorá je jedna z najpoužívanejších v Európe [1]. Transektom dlhým 

100 m sme prechádzali pomalým tempom. Zaznamenávali sme všetkých zástupcov radu 

Lepidoptera v okruhu 5 metrov. V prípade potreby presnej determinácie sme motýle 

odchytávali entomologickou sieťkou. Po determinácii a dokumentácii boli jedince opätovne 

vypustené. Ak to bolo možné, vyhotovili sme fotografickú snímku motýľa. Monitoring sme 

uskutočnili od apríla do októbra v roku 2014 v pravidelných intervaloch tak, aby sme každú 

lokalitu navštívili aspoň 10 krát ročne. Motýle sa zaznamenávali za slnečných a bezveterných 

dní. Na konci roka sme na základe získaných údajov vypočítali index početnosti [1]. Index 

sme vypočítali ako súčet všetkých motýľov daného druhu zaznamenaných za rok. Porovnaním 

hodnôt ročného indexu sa v budúcnosti zistia zmeny početnosti jednotlivých druhov. 
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Monitoring sme uskutočnili na 3 lokalitách: Devínska Kobyla (3 transekty), Jurský Šúr (2 

transekty), Ostrovné lúčky (2 transekty).  

  

Výsledky a diskusia 

 Výskumom sme zistili druhovú diverzitu a relatívnu početnosť na troch lokalitách 

a siedmych transektoch. Celkovo sme zmonitorovali 35 druhov zo 7 čeľadí. (Tab. 1)  

 

Tab. 1. Relatívna početnosť motýľov  
 

Druh / Rok
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Colias crocea (Furcroy, 1785)
Inachis io (Linnaeus,1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album(Linnaeus, 1758) 12 14 0 15 15 16 19
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Melitaea didyma (Esper, 1779)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperathus (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Lycaena dispar (Haworth, 1803)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Scolitantides orion (Pallas, 1771) 23 19 0 0 0 0 0
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Lycaena tityrus (Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas (Poda, 1761)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
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Weitov lom: Zo skúmaných lokalít vykazuje Weitov lom najvyššiu druhovú diverzitu 

(35 druhov). Pastva hospodárskych zvierat momentálne zabraňuje zarastaniu lokality, čo má 

pre motýle existenčný význam. Na lokalite sme vykonali monitoring na 3 transektoch. 

Zaznamenali sme aj chránené druhy Lycaena dispar (Obr. 1) a Callimorpha quadripunctaria.  

 

 

  
Obr. 1. Lycaena dispar - samec (foto: autor) 

 

Pravidelným monitoringom sme zistili, že lokalitu osídľujú v nízkej abundacií a stav 

ich populácií na lokalite je vo veľmi zlom stave (Tab. 1). Najväčšiu mieru zastúpenia na 

lokalite majú motýle Melanargia galathea a Issoria lathonia (Tab. 1). 

Lokalita Ostrovné lúčky: Na lokalite ostrovné lúčky transekty zarastajú krovinami 

a preto je nutné pre zlepšenie stavu početnosti odstrániť náletové dreviny. Najviac zastúpené 

motýle na lokalite boli Polyommatus icarus, Maniola jurtina a Issoria lathonia (Tab. 1). Fakt, 

že na lokalite sú najpočetnejšie druhy P. icarus a M. jurtina je jasným ukazovateľom, že 

lokalita je v zlom stave. Tieto druhy patria k veľmi nenáročným na prostredie [2]. Zvyšok 

zistených druhov sa na lokalite vyskytuje vo veľmi malých počtoch.  
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Lokalita Jurský Šúr: Transekty sú zarastajúce lúčne porasty. Prevažujúce kroviny sú 

tvorené najmä druhom Prunus spinosa. Transekt je už vo výraznom stupni sukcesie, čo 

výrazne ovplyvňuje  nižšiu diverzitu, ale i početnosťou populácií. Na transekte č.2 už prebieha 

pastva hospodárskych zvierat, čim sa zamedzuje  ďalšiemu zarastaniu, čo sa prejavilo i na 

vyššej početnosti populácií niektorých druhov (Tab. 1). Na transektoch sme monitorovali 

celkovo 20 druhov. Najpočetnejšie populácie sú tvorené druhmi Pieris napi a Issoria lathonia 

(Tab. 1).  

  

Záver 

V práci uvádzame čiastkové výsledky  monitoringu motýľov v roku 2014 na troch 

lokalitách: Devínska Kobyla (3 transekty), Jurský Šúr (2 transekty), Ostrovné lúčky (2 

transekty). V uvedenom období sme zistili na skúmaných lokalitách 34 druhov zo 7 čeľadí 

u ktorých uvádzame aj relatívnu početnosť. Zo zistených druhov sú z hľadiska ochrany 

prírody najvýznamnejšie Lycaena dispar a Calimorpha quadripunctaria. Nakoľko viaceré 

druhy motýľov slúžia ako vynikajúce indikačné druhy antropogenných zmien, je ich 

monitoring na lokalitách, na ktorých sa začala aplikovať pastva veľmi významný [3]. 

Monitoring plánujeme uskutočňovať aj v nasledujúcom období, vzhľadom na prebiehajúcu 

pastvu. 
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Abstract 

ArcVegetation – System for Mobile Field Data Collection about Vegetation 
ArcVegetation (or ArcVeg) is running concept of system for field data collecting about vegetation 

inspired by Turboveg or JUICE. It is based on ArcGIS Online and Collector for ArcGIS, easily running on 
smartphones and tablets. It consits from geodatabase and web/mobile interactive map. Any available digital 
layers or maps can be added and used in maps for more complex in-field information and easier locating. GPS 
and another sensors can be used instead of various devices. ArcVeg should be complex system for effective 
a simple field survey preparation, field data collection and post-collecting processing and digital data sharing. 
Paper informs about geodatabase and work basics.  
 

Keywords: ArcVegetation; ArcGIS; Field Data Collecting; Smartphones&Tablets 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Čo je GEOpriestorová informácia? Pracujú s ňou len GEOgrafi, GEOdeti a podobní 

GEO-odborníci? Začnime tým, že informácia je zmysluplné spojenie dvoch alebo viacerých 

údajov. V našom prípade, spájame priestorové údaje (geografické súradnice; adresy; 

kilometer diaľnice) s charakterovými údajmi daného miesta či priestoru (výskumná plocha; 

hlavný vchod Prírodovedeckej fakulty UK; opravovaný úsek) slovnými spojeniami „je“, 

„nachádza sa“... alebo meniacimi sa v čase, takže aj „bolo“ či „bude“. Priestorová alebo 

geopriestorová informácia je zjednodušene charakteristika istého miesta v danom čase. Keďže 

používame predponu „geo-“, tak na Zemi. Ak teda istého dňa zhotovíme vegetačný zápis na 

istom mieste, získame geopriestorové údaje. Takéto vegetačné zápisy uschovávame 

v databáze, vlastne GEOdatabáze. Jednotlivé záznamy tvoria prvky databázy usporiadané 

podľa určitej štruktúry, vzájomne pospájané istým kľúčom na základe identifikátorov. Prvky 

s rovnakou údajovou štruktúrou tvoria triedy prvkov a sú zaznamenané ako atribúty daných 

prvkov. Ako sme písali vyššie, poloha aj charakteristiky sú údaje, teda zaznamenané atribúty. 

Týmto myšlienkový rozvojom sme chceli poukázať na vzájomné prepojenie geografie 

(geoinformatiky) s biológiou (botanikou), odhliadnúc od biogeografie ako vedného odboru. 

Cieľom príspevku je poukázať na koncept geografického informačného systému (GIS) 

v botanike. Oboznámiť s dnešnými a budúcimi možnosťami GIS pri kabinetnej aj terénnej 

práci. Chceme predstaviť budovaný geodatabázový a nástrojový model ArcVegetation 

(skrátene ArcVeg), inšpirovať alebo spustiť spoluprácu pri jeho tvorbe, používaní 
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a zdokonaľovaní medzi geografmi a biológmi. Vývoj modelu je zameraný na obsiahnutie, čo 

najväčšej časti celého pracovného postupu, od prípravy na terénny zber údajov, cez samotný 

zber až po dodatočné kabinetné spracovanie či vyhodnotenie.  

Úlohou samotného ArcVeg-u by malo byť zefektívnenie a zjednodušenie tohto 

procesu pod jednou aplikačnou platformou. A dovolíme si tvrdiť dostupnou na takmer každej 

inštitúcii s podobným zameraním ako Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave.  

Príspevok nadväzuje na predchádzajúce predstavenie práce so smart-zariadeniami 

(smartfóny, phablety, tablety) pri terénnom výskume ako moderného, efektívneho 

a jednoduchého pracovného postupu. [1, 2] 

 

Materiál a metódy 

Softvér a geodatabáza 

ArcVegetation považujme za funkčný prototyp či koncept systému. Stále nie je 

ujasnená konečná podoba. Vyvíjaný a použiteľný je na platforme ESRI ArcGIS. Pozostáva 

z geodatabázy a interaktívnej mapy. Pre vývoj, resp. prácu treba mať ArcGIS for Desktop 

alebo ArcGIS for Professionals, ArcGIS Online a mobilnú aplikáciu Collector for ArcGIS 

10.3 a novšiu [3] (v dobe písaniu príspevku dostupnú pre Android 4.0+. V priebehu roku aj 

pre iOS 7.0+? a nový Windows (Phone) 10). Collector je zdarma avšak viazaná na platené 

konto ArcGIS Online. Samozrejme zariadenie s nainštalovanou aplikáciou. 

 Geodatabáza obsahuje triedy prvkov s geometriou (vrstvy) a tabuľky, ktoré sú 

navzájom rôzne prepojené. Budovaná je v softvéroch ArcGIS for Desktop Advanced 10.2.1, 

resp. ArcGIS for Professionals 1.0. Pre zber vegetačných zápisov nie sú nevyhnutné. Na 

cloudovom systéme ArcGIS Online sa nachádza kópia geodatabázy, nad ktorou je postavená 

a zverejnená interaktívna mapa. Dá sa s ňou pracovať ako s webovou mapou v internetovom 

prehliadači, alebo ako mobilnou v aplikácii Collector (Dá sa s ňou pracovať aj v ArcGISe for 

Desktop a PRO).  

Štruktúrou tried prvkov geodatabázy sme sa snažili priblížiť TurboVegu. Hlavnou 

triedou prvkov je polygónová vrstva s názvom „Projects“, analógia databázy TurboVegu. 

Tejto triede prvkov sú na nižšom stupni podriadené vrstvy „Survey Point“, „Survey 

Line“ a „Survey Polygon“. Vrstvy slúžia na lokalizáciu výskumného priestoru a topologickú 

charakteristiku (reliéf, pôda, celkové pokryvnosti etáží). Keďže výskumná plocha môže mať 

rôznu veľkosť a tvar (lúka, breh potoka, les), pre presnejšie vyjadrenie môže terénny 

pracovník použiť najvhodnejšiu triedu prvkov (bod, líniu alebo polygón). Predpokladáme 
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však, že najviac využívaná bude bodová vrstva. Vrstvy „Survey ...“ majú vzájomne totožnú 

štruktúru atribútov a sú analógiou k TvHabita.DBF v databáze TurboVegu. Navyše, „Survey 

Line“ a „Survey Polygon“ je podriadená trieda prvkov „Extra Point“ pre spresnenie tých 

istých topologických údajov, ak to výskumník potrebuje. 

Na samotný súpis druhov slúži tabuľka „SURVEY SPECIES“ analogicky 

k TvAbund.DBF v TurboVegu. Prepojená je s vrstvami „Survey ...“. Pripravená je pre Braun-

Blanquetove škály. 

Tabuľka „Slovak Nomenclature“ je kópiou Zoznamu nižších a vyšších rastlín 

Slovenska [4]. Tabuľky „TvAbund“, „TvHabita“, „TvAdmin“ kopírujú štruktúru TurboVegu 

a mali by slúžiť pre budúcu interoperabilitu s ním. „EllenbergNumbers“ obsahuje zoznam 

rastlín s Ellenbergovými číslami pre budúce analýzy. 

Okrem týchto tried prvkov obsahuje geodatabáza aj vlastné „systémové“ tabuľky, 

ktoré slúžia na prepojenie jednotlivých tried prvkov, tzv. relationship class-y a tabuľky so 

externými prílohami (fotografie, skice, pdf). Prepojenia jednotlivých tried prvkov sú založené 

na tzv. GlobalID, 32 miestnosť alfanumerickom kóde jedinečnom pre každý záznam. Nie je 

tak potrebné neustále vypĺňanie rôznych ID kódov pre fungovanie prepojení. 

 

Výsledky a diskusia 

Použitie ArcVegetation v teréne 

Pre prácu s ArcVegetation v teréne je (v dobe písania článku) potrebné mať smartfón, 

phablet alebo tablet s operačným systémom Android 4.0 alebo novším a aplikáciou Collector 

for ArcGIS 10.3. 

Na portáli ArcGIS Online Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave boli vytvorené a zverejnené mapy ArcVegetation Test (Offline) [5, 6]. Obsahujú 

geodatadázu ArcVegetation s testovacím polygónom. Mapa je upravená tak, aby sa dali 

vypĺňať jednotlivé triedy prvkov v teréne v  Collectore. V aplikácii sa s mapou dá pracovať 

s pripojením aj bez pripojenia na internet. Plná funkcionalita mapy je dostupná zatiaľ len pre 

Android 4.0 a novší, resp. jeho Collector. S mapami sa dá obmedzene pracovať aj pod iOS 

a Windows Phone, ale iba s geometrickými vrstvami bez možnosti fytozápisov [7, 8, 9, 10]. 

Použitie smat-techniky má obrovské výhody. Pomocou senzorov zistíte relatívne presnú 

polohu s GPS/GLONASS, výšku etáží, sklon územia, aktuálne osvetlenie [1], pre ktoré sú už 

predpripravené polia atribútov. Ako prílohy môžete priamo vkladať či zobrazovať 

fotodokumentáciu k jednotlivým výskumným priestorom. V aplikácii Collector, ak sú do 

pripravenej mapy vložené, si zobrazíte ortofotomapu, geologickú, pôdnu, topografickú mapu 
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či akúkoľvek inú dostupnú vrstvu. Všetko na jednom mieste so zobrazením vašej aktuálnej 

polohy v nich. 

Pre zber údajov na novom výskumnom bode kliknete na plochu projektového územia. 

Vyberiete si, aký geometrický typ priestoru najviac vyhovuje aktuálnemu stanovišťu. Jeho 

polohu vložíte prekliknutím z atribútovej tabuľky na mapu príslušnou ikonou. Pre relatívne 

presné vytýčenie línie alebo plochy je možné využiť tzv. tracking, čiže kontinuálny zber 

polohových bodov pomocou GPS. Po vyplnení atribútov a zadaní polohy záznam uložíme. 

K týmto triedam prvkov je možné pridávať aj fotoprílohy. Ak je dostupné pripojenie na 

internet a je povolená automatická synchronizácia, údaje sa automaticky odosielajú. Hneď po 

úspešnom odoslaní sú dostupné na webovej mape, ale aj prípadným kolegom v projektovom 

území. Stačí znovu načítať mapu. Pri používaní offline verzie mapy užívateľ odošle 

zozbierané záznamy pri dostupnosti internetu. 

Pre vytvorenie vegetačného záznamu klikneme na výskumný priestor (bod, línia, 

polygón) a v atribútovej tabuľke na konci nájdeme možnosť zobrazenia alebo pridania 

záznamu (záznamov). Otvorí sa tabuľka nového záznamu, ktorú treba vyplniť a uložiť. Pre 

každý určený druh treba pridať nový záznam. 

Zobraziť jednotlivé záznamy je možné po kliknutí na ne a zobrazení atribútových 

tabuliek. Prepojené záznamy tabuliek treba hľadať na konci a kliknúť na možnosť „View“. 

Editovať po kliknutí na ikonku ceruzky. Pracovať ide s geometriou, atribútmi aj prílohami. 

 

Záver 

Predkladaný funkčný prototyp systému ArcVegetation predstavuje nový prístup 

k zberu, uchovávaniu (čoskoro, dúfame k spracovaniu) informácií v teréne. Aj keď 

predstavuje len časť pripravovanej funcionality, už teraz môže byť významnou pomôckou. 

Vypĺňanie priamo databázy, alebo ako sme zistili GEOdatabázy, prácu urýchľuje 

a zefektívňuje. Smartfóny a spol. sú navyše vreckové multifunkčné počítače a poskytujú 

v jednom zariadení možnosti mnohých.  

Za najväčšiu výhodu systému považujeme jednotnú platformu ESRI ArcGIS. 

Z finančného pohľadu sa však môže zdať niektorým ako veľká nevýhoda. Ceny licencií pre 

akademické a výskumné organizácie sú však vcelku prijateľné. Významným kladným 

argumentom by mala byť spolupráca geografickej a biologickej časti organizácií, keďže 

s takmer 100 %-nou istotou sú geografmi používané. 

S odstupom času vnímame aj istý filozofický problém, kedy je smart-technika, najmä 

staršou generáciou, vnímaná ako „zlo novej doby“. Čiastočne je vina hodená na nedostupnosť 
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či finančnú náročnosť, čo je vyvrátené štatistikami mobilných operátorov a IT predajcov. 

Existuje tu aj postoj, že sociálne siete s IT technikou smerujú k istému vzďaľovaniu sa 

človeka človeku. Zastávame názor, že všetko treba využívať rozumne a práve predkladaný 

koncept by takouto rozumnou cestou mal byť. Maximálne využitie potenciálu smartfónov, 

phabletov a tabletov stojí za zváženie, či už z hľadiska časového, finančného ale aj sociálneho 

či dokonca ekologického. Len telefonovanie či facebookuvanie zvládali už „hlúpe“ 

zariadenia, dnes stále dostupné. Nevyužitie čo najväčšieho množstva možností je tak 

plytvaním neobnoviteľnými prírodnými zdrojmi. Ale to je na dlho a o inom. 
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Abstract 

Study of interaction of As and Si in maize 
Arsenic (As) belongs to the group of highly toxic elements, which contaminate the environment. The 

toxicity of As depends on its oxidative state. Arsenic and arsenate enters to the plants through root system and 
most of it is accumulated in roots. Silicon is not an essential element, but it can alleviate the metal toxicity. The 
aim of this work was the determination of toxic effects of As on maize (Zea mays L.). On the base of growth 
parameters comparison it was investigated if there exist any positive roles of silicon in alleviating As toxicity. We 
found out that As reduces biomass and inhibit growth and elongation of root system. We confirmed the beneficial 
effect of Si. Addition of Si significantly alleviates the decrease of fresh mass of shoot and the reduction of leaf 
area of first leaf. This conductive effect of Si was record especially in case of 150 µM As + Si.  

 
Keywords: accumulation; arsenic; growth and development; maize; silicon; toxicity   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Arzén (As) je krehký kryštalický polokov V. A skupiny, ktorý sa v prirodzených 

podmienkach vyskytuje v oxidačnom stupni -III, 0 a najčastejšie +III a +V. V zemskej kôre sa 

nachádza v množstve 1,8 mg.kg-1 [1]. Arzén môže kontaminovať životné prostredie 

dôsledkom prirodzených dejov ako vulkanická či biologická aktivita a zvetrávanie. Prispieva 

k tomu aj antropogénna činnosť, ktorá zahŕňa spaľovanie pevného odpadu a fosílnych palív, 

ťažbu a spracovávanie rúd a priamu aplikáciu fungicídov, insekticídov a herbicídov 

s obsahom As [2]. Mechanizmus príjmu As závisí od jeho formy prítomnej v pôde. 

Arzeničnany (As +V) dominujúce v aerobných pôdach sú analógmi fosfátov, preto ich príjem 

prebieha cez fosfátové transportéry. V anaeróbnych pôdach prevažujúce arzenitany (As +III) 

zdieľajú transportnú dráhu s kyselinou kremičitou [3]. Dostupnosť As pre rastliny je 

determinovaná jeho mobilitou v pôde, ktorá závisí od viacerých faktorov, vrátane redoxného 

potenciálu pôdy, hodnoty pH a prítomnosti zložiek schopných viazať As ako sú hydro-oxidy 

železa (Fe), hliníka (Al), mangánu (Mn), humusu alebo ílových minerálov [4].  

Fytotoxicyta As sa prejavuje inhibíciou klíčenia semien a celkového rastu, chlorózou 

v dôsledku zníženej syntézy chlorofylu a nedostatkom živín, ktorý je pravdepodobne 

spôsobený zmenšením absorpčnej plochy koreňov [5]. Arzén v rastlinných bunkách vyvoláva 

aj oxidačný stres. Arzeničnany narušujú v bunkách energetické toky a arzenitany inhibujú 

enzýmy tým, že sa viažu na ich tiolové skupiny [6] . 
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Množstvo experimentov ukázalo pozitívny vplyv Si na rastové a vývinové procesy 

mnohých rastlín. Kremík taktiež zmierňuje, či dokonca úplne eliminuje, negatívny vplyv 

ťažkých kovov na rastliny [7]. 

Cieľom práce bolo zistiť, do akej miery má As škodlivý vplyv na rast a vývin rastlín 

významnej poľnohospodárskej plodiny – kukurice siatej (Zea mays L.) v hydropónii a či 

pridanie Si zmierňuje negatívny vplyv As na sledované rastové parametre kukurice. 

 

Materiál a metódy 

Experimentálnym materiálom v práci boli rastliny kukurice siatej (Zea mays L.), 

hybrid Valentína. Rastliny sme pestovali 10 dní v hydropónii v Hoaglandovom živnom 

roztoku. Arzén sme pridávali vo forme anorganickej soli ako Na2HAsO4 · 7H2O a kremík vo 

forme Na2O(SiO2)x · x H2O v 2,5 mM koncentrácii. Vplyv použitých látok na experimentálny 

materiál sme sledovali v nasledovných variantoch: kontrolný (K), kremíkový (2,5 mM Si), 

arzénové (75 µM As a 150 µM As) a arzénovo-kremíkové (75 µM As + Si a 150 µM As + 

Si). Zriedenou HCl sme pH roztoku upravili na výslednú hodnotu 6,2. 

Po skončení 10-dňovej kultivácie sme rastliny skalpelom rozdelili na nadzemnú 

a podzemnú časť a následne odstránili zvyšok semena. Korene sme opláchli v destilovanej 

vode a vysušili medzi dvomi vrstvami filtračného papiera. Následne sme odmerali dĺžku 

primárneho koreňa a určili čerstvú hmotnosť. V prípade nadzemných častí sme odmerali 

dĺžku a šírku 1. listu v jeho najdlhších a najširších miestach. Čerstvú a suchú hmotnosť 

nadzemnej i podzemnej časti sme stanovili na digitálnych analytických váhach Sartorius MC1 

Analytic AC 120S. 

Kvantitatívne analýzy obsahu As a Si sa uskutočnili na Ústave laboratórneho výskumu 

geomateriálov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Metódou emisnej spektrometrie 

s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) stanovili koncentráciu uvedených iónov v 

nadzemnej i podzemnej časti rastlín z jednotlivých variantov experimentu. 

Výsledky sme spracovali a štatisticky vyhodnotili Anova testom na úrovni 

preukaznosti 0,05 % (program Statgraphics Centurion XV, v. 15.2.05, StatPoint, Inc.). 

Získané výsledky pochádzajú zo štyroch opakovaní jednotlivých variantov experimentu. 
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Výsledky a diskusia 

Celkový habitus rastlín 

Po 10-dňovej kultivácii sme v jednotlivých variantoch zaznamenali vizuálne rozdiely v 

celkovom habite rastlín. Zvyšovanie koncentrácie As v substráte redukovalo tvorbu biomasy 

nadzemnej časti. Listy boli zakrpatené s početnými chlorózami a nekrózami. Zredukovala sa 

aj veľkosť plochy prvého listu. V prípade variantov 150 µM As a 150 µM As + Si sme na 

okrajoch listov pozorovali vytvorenie červeného lemu a internódiá nadobudli červeno-fialové 

sfarbenie, čo mohlo byť spôsobené výraznou deficienciou fosforu [8]. Podobne ako pri 

nadzemnej časti, aj pri koreňoch sme pozorovali negatívny vplyv As. Pridanie kremíka 

viditeľne zlepšilo životaschopnosť rastlín. Štatisticky preukazné zlepšenie sa prejavilo najmä 

v prípade rastlín variantu 150 µM As + Si. 
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Obr. 1. Dĺžka primárneho koreňa v mm a plocha 1. listu v cm2 rastlín kukurice pestovaných v médiu s rôznymi 
koncentráciami As a po pridaní Si (K – kontorla, Si – 2,5 mM Si, 75 As – 75 µM As, 75 As + Si – 75 µM As + 

2,5 mM Si, 150 As – 150 µM As, 150 As + Si – 50 µM As + 2,5 mM Si). Všetky hodnoty sú priemerom 10 
meraní ± stredná chyba priemeru. Rôzne písmená predstavujú rozdiely pri p ≤ 0,05 (ANOVA test). 

 

Čerstvá a suchá hmotnosť koreňov 

Najväčší rozdiel v čerstvej hmotnosti sa prejavil po kultivácii kukurice medzi 

variantmi 150 As a kremíkovou kontrolou (Si) (Obr. 2). Čerstvá hmotnosť koreňov sa znížila 

aj pri ostatných variantoch oproti hmotnosti variantu s Si. Výrazné zníženie čerstvej hmotnosti 

v prípade variantu 150 As je s veľkou pravdepodobnosťou spôsobené tým, že na 8. deň 

kultivácie odumrel pri 50 % rastlín hlavný koreň. Pestovanie rastlín v médiu vo všetkých 

variantoch experimentu preukazne neovplyvnilo suchú hmotnosť koreňov. Korene rastlín 

pestované na médiách s As mali pravdepodobne nižší obsah vody. Naše výsledky redukcie 

biomasy sa zhodujú so zisteniami Stoeva et al. [9]. 
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Obr. 2. Čerstvá (ČH) a suchá (SH) hmotnosť koreňov rastlín kukurice pestovaných v médiu s rôznymi 
koncentráciami As a po pridaní Si (K – kontorla, Si – 2,5 mM Si, 75 As – 75 µM As, 75 As + Si – 75 µM As + 

2,5 mM Si, 150 As – 150 µM As, 150 As + Si – 50 µM As + 2,5 mM Si). Všetky hodnoty sú priemerom 10 
meraní ± stredná chyba priemeru. Rôzne písmená predstavujú  rozdiely pri p ≤ 0,05 (ANOVA test). 

 

Čerstvá a suchá hmotnosť nadzemnej časti 

Toxický účinok As sa prejavil preukazným poklesom čerstvej hmotnosti nadzemnej 

časti rastlín pestovaných v médiu so všetkými variantmi experimentu oproti kontrole. Pokles 

bol najvýraznejší pri aplikácii 150 As. Aplikácia Si znížila toxický vplyv tejto koncentrácie 

As. Podobné výsledky sme zaznamenali aj v prípade suchej hmotnosti, najvyšší pokles sme 

prekvapivo zaznamenali vo variante 75 As + Si (Obr. 3). Získané výsledky sú v súlade 

s výsledkami Ci et al. [10], ktorý taktiež zistili redukciu biomasy nadzemnej časti kukurice. 
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Obr. 3. Čerstvá (ČH) a suchá (SH) hmotnosť nadzemnej časti rastlín kukurice pestovaných v médiu s rôznymi 
koncentráciami As a po pridaní Si (K – kontorla, Si – 2,5 mM Si, 75 As – 75 µM As, 75 As + Si – 75 µM As + 

2,5 mM Si, 150 As – 150 µM As, 150 As + Si – 50 µM As + 2,5 mM Si). Všetky hodnoty sú priemerom 10 
meraní ± stredná chyba priemeru. Rôzne písmená predstavujú  rozdiely pri p ≤ 0,05 (ANOVA test). 
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Napriek nižšej (až 10 x) akumulácii As v nadzemnej časti kukurice oproti koreňom 

(výsledky nie sú ukázané) sa jeho prítomnosť výrazne prejavila v obmedzení rastu. Podobné 

výsledky sa zaznamenali aj po pôsobení As na rastliny ryže [11]. Arzén vyvoláva silný 

oxidačný stres v rastlinách [12], čoho dôsledkom dochádza k ovplyvneniu metabolických 

procesov s následnou aktiváciou obranných mechanizmov. Výsledkom toho je obmedzenie 

rastu rastlín. Zistený priaznivý účinok Si na znižovanie toxicity zaznamenali aj v kukurici po 

pôsobení Cd [13] a v ryži po aplikácii Zn [14]. 

 

Záver 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že As má výrazne negatívny vplyv na tvorbu 

biomasy podzemnej aj nadzemnej časti rastlín kukurice. Toxický účinok As sa prejavil aj 

inhibíciou rastu primárneho koreňa a znížením počtu bočných koreňov. Rastliny vystavené As 

boli menej vitálne, zmenšila sa veľkosť plochy prvého listu a na listoch sa objavovali 

nekrotické a chlorotické škvrny. Pridanie Si v prípade variantu s koncentráciu 150 As 

preukazne zmiernilo redukciu listovej plochy 1. listu a taktiež pozitívne ovplyvnilo mieru 

poklesu čerstvej hmotnosti. Najzreteľnejšie sa však benefičný účinok Si prejavil v redukcii 

čerstvej hmotnosti koreňov. V prípade rastlín variantov s pridaním Si bol pokles hmotnosti 

preukazne menší.   
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Abstract 
 Pdr16p influences the plasma membrane properties in Kluyveromyces lactis.  
 KlPdr16p, also called Sfh3p, is a homologue of Sec14p which belongs to the phosphatidylinositol 
transfer proteins (PITPs) family. KlPDR16 is involved in the control of Kluyveromyces lactis susceptibility to 
antifungal azols and polyenes. Previous work has shown that the KlPDR16 gene controls the amount of  
ergosterol in Kluyveromyces lactis cell membranes that could influence the membrane properties. Our present 
work shows that deletion of KlPDR16 gene leads to membrane hyperpolarization and decrease in membrane 
fluidity. These observations correlate with the observed susceptibility of Klpdr16∆ deletion mutant to antifungal 
azoles and polyenes. 
 

Keywords: Kluyveromyces lactis; lipid metabolism; KlPdr16p; anisotropy; fluidity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Evolučne konzervovaný fenomén mnohonásobnej rezistencie MDR (multidrug 

resistance) predstavuje schopnosť buniek tolerovať prítomnosť rôznych cytotoxických 

zlúčenín. MDR vzniká často ako dôsledok aktivity membránových vylučovacích púmp z 

rodiny ABC (ATP- Binding Cassette) alebo MFS (Major Facilitator Superfamily) 

transportných proteínov, ktoré tak zabezpečujú ochranu bunky pred škodlivým účinkom 

xenobiotík. Fyziologická funkcia väčšiny efluxných púmp nie je známa. Posledné štúdie, 

uskutočnené využitím modelového organizmu Saccharomyces cerevisiae naznačujú možnú 

fyziologickú funkciu niektorých efluxných púmp. V rodine MFS-MDR transportérov napr. 

Tpo1-4p a Qdr3p zabezpečujú export polyamínov [1,2] zatiaľ čo, Qdr2p katalyzuje vstup K+ 

iónov do buniek [3]. Výsledky týchto autorov naznačujú, že chemoprotekcia, ktorá je úlohou 

týchto transportných proteínov môže byť dôsledkom ich vplyvu na potenciál cytoplazmatickej 

membrány resp. dôsledkom  kontroly ∆pH, čo môže mať vplyv na akumuláciu xenobiotík [4]. 

Niektoré transportné proteíny z ABC rodiny, ktoré boli charakterizované ako determinanty 

MDR súčasne kontrolujú inkorporáciu lipidov do membrán bunky [5]. ScPdr5p a jeho 

homológy Cdr1p a Cdr2p patogénnej kvasinky C. albicans  zabezpečujú translokáciu 
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fosfolipidov [6,7]. Delécia ďalšieho génu - ScPDR16, funkcia ktorého súvisí s MDR viedla k 

zmenám v zložení sterolov cytoplazmatickej membrány [8]. Zdá sa teda, že MDR fenotyp 

zabezpečovaný transportnými proteínmi môže byť tiež dôsledkom zmien, v štruktúre 

membrány, ktoré môžu spätne ovplyvniť transport cytotoxických zlúčenín.  

 Nedávno bol izolovaný ortológ génu ScPDR16 v biotechnologicky významnej 

kvasinke Kluyveromyces lactis. Na základe identifikovaných PDRE-like elementov v 

promótorovej oblasti génu KlPDR16 bol podobne ako jeho ortológ ScPDR16 zaradený do 

regulónu KlPdr1p [9]. Delečný mutant Klpdr16∆ vykazuje v porovnaní s delečným mutantom 

Scpdr16∆ S. cerevisiae zvýšenú citlivosť voči širšiemu spektru cytotoxických zlúčenín. Popri 

zvýšenej citlivosti voči antifungálnym azolom bola u delečného  mutanta Klpdr16∆ 

pozorovaná zvýšená citlivosť voči oligomycínu, rhodamínu 6G, 4-NQO a katiónom 

alkalických kovov. Bunky Klpdr16∆ mutanta  obsahovali znížené množstvo ergosterolu [10]. 

 V predkladanej práci sme sa zamerali na analýzu vplyvu KlPdr16p na niektoré 

vlastnosti cytoplazmatickej membrány kvasiniek K. lactis. 

 

Materiál a metódy  

 V práci boli použité nasledovné kmene kvasiniek K. lactis: rodičovský kmeň 

CBS2359 ku80∆ (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 bol analyzovaný kvapkovými testami na pevných 

komplexných médiách, ktoré obsahovali rôzne koncentrácie antifungálnych azolov 

(mikonazol, itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), ako aj diskovou difúznou metódou s 

použitím polyénov (amfotericín B, nystatín a pimaricín).   

 Membránový potenciál bol sledovaný pomocou fluorescenčnej sondy diS-C3(3) (3,3´-

dipropylthiacarboxycyanine). Bunky, vyrastené do exponenciálnej fázy (1-5 x 107 b/ml sa 

dvakrát premyli destilovanou vodou a resuspendovali v 10 mM citrát-fosfátovom tlmivom  

roztoku (pH 6,0). 3 ml suspenzie buniek sa označili diS-C3(3)v konečnej koncentrácii 3 x 10-8 

mol/dm3. Fluorescenčné emisné spektrá sa zaznamenávali použitím spektrofluorometra 

Fluoro-Max 4 (Jobin Yvon-Horiba) v rozsahu λ 560-590 nm. 

 Pri meraní fluidity cytoplazmatickej membrány bola použitá fluorescenčná sonda DPH 

(1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene). Bunky vyrastené do exponenciálnej fázy rastu sa dvakrát 

premyli tlmivým roztokom Tris-Cl pH 7,0, a resuspendovali v tomto roztoku na koncentráciu 

odpovedajúcu OD = 0,25 pri 600 nm. Bunky sa označili DPH v konečnej koncentrácii 1,5 x 
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10-7 mol/dm3. Anizotropia sa merala pri 25 °C na luminiscenčnom spektrometri Perkin-Elmer 

LS 45 pri excitačnej vlnovej dĺžke 360 nm resp. 430 nm. Namerané hodnoty anizotropie rs sa 

použili  na stanovenie fluidity membrány podľa vzťahu: rs= (IVV-GIVH)/(IVV+2GIVH), kde I je 

intenzita fluorescencie buniek označených DPH, indexy VV resp. VH označujú polohu 

excitačného a emisného polarizátora, G je tzv. Grating faktor  G=IHV/IHH  kontrolných, 

neoznačených buniek. Indexy HV a HH označujú opačnú polohu polarizátorov k VH resp. 

VV. Meranie sa uskutočnilo počas 60 min inkubácie buniek v prítomnosti DPH. Hodnoty, 

získané v 7 nezávislých experimentoch boli spracované softvérom FL Winlab. 

 

Výsledky a diskusia.  

Fenotypová analýza testovaných kmeňov K. lactis, uskutočnená kvapkovými testami 

na pevných rastových médiách ukázala, že delečný mutant Klpdr16∆ vykazuje zvýšenú 

citlivosť voči všetkým antifungálnym azolom. Prítomnosť génu v bunkách na multikópiovom 

plazmide vedie k zvýšenej rezistencii voči všetkým testovaným látkam (Tab.1). 

 
Tab. 1. Citlivosť Kluyveromyces lactis voči antifungálnym azolom 

 

Minimálna inhibi čná koncentrácia (µg/ml-1) 

kmeň ITR KET MIK FLC 

 
CBS2359ku80 (wt) 

 
0,025 

 
0,025 

 
>0,02 

 
2,5 

 
Klpdr16∆ 

 
<0,01 

 
<0,015 

 
<0,01 

 
<1 

 
Klpdr16∆ + 

pRS306K/KlPDR16 

 
>0,05 

 
0,1 

 
>0,02<0,03 

 
2,5 

*ITR -itrakonazol, KET- ketokonazol, MIK- mikonazol, FLC- flukonazol 
 

Susceptibilitu analyzovaných kmeňov K. lactis voči polyénom sme stanovili diskovou 

difúznou metódou. Ako demonštruje Tab.2., zvýšená citlivosť delečného mutanta Klpdr16∆ 

v porovnaní s izogénnym štandardným kmeňom resp. transformantom, ktorý obsahoval gén 

KlPDR16 na multikópiovom plazmide sa pozorovala pri všetkých použitých polyénoch: 

amfotericíne B, pimaricíne a nystatíne. 
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Tab. 2. Citlivosť Kluyveromyces lactis voči polyénom 
 

 

 

 

 

 

 *AMB- amfotericín B, PIM- pimaricín, NYS- nystatín   

  

V ďalších experimentoch sa sledoval vplyv mutácie Klpdr16∆ na vlastnosti 

cytoplazmatickej membrány delečného mutanta. V kmeňoch štandardného typu K. lactis a 

izogénneho delečného mutanta Klpdr16∆  sa stanovila hladina membránového potenciálu 

buniek využitím fluorescenčnej sondy diS-C3(3) (3,3´-dipropylthiacarboxycyanine).  

 

 

 
Obr. 1. Fluorescenčné stanovenie membránového potenciálu v bunkách K. lactis 

použitím diS-C3(3) 
 

 Ako demonštruje Obr.1., v bunkách delečného mutanta Klpdr16∆ dochádza k 

hyperpolarizácii cytoplazmatickej membrány, čo podporuje predchádzajúce zistenie, že 

delečný mutant K. lactis Klpdr16∆ vykazuje v porovnaní s kmeňom štandardného typu 

zvýšenú citlivosť voči soliam alkalických kovov (Goffa et al., 2014). 

 

 Priemer zóny inhibície rastu (mm) 

kmeň               

 
AMB PIM NYS 

CBS2359ku80 (wt) 15 19 29 

Klpdr16∆ 9 21 22 

Klpdr16∆ + 
pRS306K/KlPDR16 14 18 25 
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Fluidita cytoplazmatickej membrány študovaných kmeňov kvasiniek K. lactis sa 

sledovala meraním rovnovážnej hodnoty anizotropie použitím fluorescenčnej sondy DPH 

(1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene).  

 

 
 

Obr. 2 Časový priebeh fluorescenčnej anizotropie DPH (A). Hodnoty anizotropie v bunkách Klpdr16∆ 
mutanta a izogénneho štandardného typu (B). 

 

 Obr. 2. demonštruje časový priebeh anizotropie a rozdiel hodnôt anizotropie v 

bunkách štandardného kmeňa CBS2359ku80 a izogénneho delečného mutanta Klpdr16∆.  

Z nameraných hodnôt anizotropie vyplýva, že fluidita cytoplazmatickej membrány delečného 

mutanta K. lactis Klpdr16∆ je nižšia v porovnaní s fluiditou cytoplazmatickej membrány 

štandardného kmeňa CBS2359ku80. Získané výsledky naznačujú, že príčinou pozorovanej 

zvýšenej citlivosti delečného mutanta Klpdr16∆ voči cytotoxickým zlúčeninám môžu byť 

zmeny vlastností cytoplazmatickej membrány v dôsledku delécie génu PDR16. 

 

Záver 

 Získané výsledky demonštrujú, že produkt génu KlPDR16 ovplyvňuje vlastnosti 

cytoplazmatickej membrány kvasiniek K. lactis. Okrem zníženej hladiny ergosterolu so 

súčasnou akumuláciou prekurzorov sterolov v membráne buniek delečného mutanta 

Klpdr16∆, ktorú pozoroval Goffa et al. (2014) má delécia génu KlPDR16 za následok 

zvýšenú citlivosť mutantných buniek voči rôznym cytotoxickým zlúčeninám. V dôsledku 

delécie génu KlPDR16 sa zmení nielen zloženie cytoplazmatickej membrány, ale aj jej 

vlastnosti. Ukázali sme, že delécia génu KlPDR16 vedie k hyperpolarizácii cytoplazmatickej 

membrány v bunkách  mutanta a zároveň k zníženiu fluidity membrány v týchto bunkách. 

Uvedené zistenia sú v súlade s pozorovanou zvýšenou citlivosťou buniek delečného mutanta 
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K. lactis Klpdr16∆ na cytotoxické látky, pravdepodobne v dôsledku pozorovaných zmien 

cytoplazmatickej membrány v bunkách delečného mutanta. 
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Abstract 

Luciferase assay detection in pH-optimum change of HA-mediated membrane fusion.  
Influenza A viruses (IAV) cause an acute respiratory disease, which represents one of the most 

important public health problems at presence. Virus enters into the cell after the receptor binding to target cells 
followed by endocytosis. Gradually decreasing pH during the endo-lysosome pathway activates conformational 
changes in HA structure which are necessary to mediate fusion of endosomal and viral membranes. The optimal 
pH value of HA-mediated membrane fusion is one of the interspecies transmission barriers. We investigated two 
amino acid substitutions in hemagglutinin light chain (HA2) potentially affecting the optimal pH value range for 
membrane fusion. To quantify the degree of membrane fusion for different pH values we have employed 
luciferase fusion assay. 
 

Keywords: vírus chrípky A, pH optimum; fúzia membrán 

 

Úvod a formulácia cieľa 

HA je syntetizovaný ako trimér pozostávajúci z troch identických monomérov. 

Monomér sa skladá z dvoch glykopolypeptidových reťazcov spojených disulfidovou väzbou. 

Ľahký reťazec (HA2) sa v procese replikácie podieľa na fúzii vírusovej a endozomálnej 

membrány. Ak dôjde k zníženiu pH v endozóme, globulárna doména ťažkého reťazca (HA1) 

detrimerizuje a jednotlivé monoméry sa od seba vzdialia tak, že uvoľnia ľahký reťazec aj s 

jeho fúznym peptidom. Po uvoľnení sa fúzny peptid vnorí do membrány endozómu a vytvorí 

sa tzv. fúzny pór, ktorý slúži na uvoľnenie genetickej informácie vírusu do cytoplazmy bunky. 

Cielenou mutagenézou sme zaviedli zámeny v HA, konkrétne v oblasti, kde dochádza 

k interakcii medzi HA1 a HA2. Tieto interakcie sú nevyhnutné pre stabilitu metastabilnej 

štruktúry a bránia predčasnej disociácii HA1 a HA2 [1], ktorá je esenciálna pre spustenie 

fuzogénnej aktivity HA. Zámenou vybraných aminokyselín na rozhraní styčných oblastí HA1 

a HA2 za histidín predpokladáme ovplyvnenie rozsahu pH hodnôt, v ktorých je HA schopný 

efektívne sprostredkovať fúziu membrán. Histidín je pH-senzitívnou aminokyselinou. 

V neutrálnom pH má nulový náboj, kým prechodom do kyslého pH nadobúda kladný náboj 

protonáciou ionizovateľných skupín [2]. V tomto prípade môžu histidínové zvyšky pôsobiť na 

zmenu konformácie HA, ktorá je esenciálnou pre správnu funkciu HA v procese fúzie 

membrán. Predpokladáme, že väzby medzi ľahkým a ťažkým reťazcom budú po zavedení 
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histidínu potrebovať nižšie pH na ich uvoľnenie a následné spustenie konformačných zmien, 

čo by malo viesť k príprave vírusu, ktorého HA bude podstupovať konformačné zmeny pri 

nižšom pH. Toto zníženie by v porovnaní s divým typom mohlo spôsobiť vyššiu stabilitu 

mutantného vírusu v kyslejšom pH, ktorá je pre vírus jednou z medzihostiteľských bariér [3, 

4]. 

V našej práci sme sa zamerali na detekciu zmeny pH optima fúzie membrán 

hemaglutinínu (HA) vírusu chrípky typu A (IAV) subtypu H1N1 pomocou luciferázovej eseje 

(LFA). Táto patrí k moderným metódam, ktoré využívajú vysokú citlivosť luminiscenčného 

detekčného systému luciferázy na kvantifikáciu signálu. 

 

Materiál a metódy 

Použité vírusy: laboratórny izolát vírusu chrípky typu A: A/WSN/1/33(H1N1) divý typ 

(wt) - vytvorený pomocou reverznej genetiky (RG) a 1x pomnožený na kuracích embryách 

(KE); mutanty so substitúciou v ľahkom reťazci HA2 glykoproteínu HA vírusu 

A/WSN/1/33(H1N1): V662H; T642H a dvojitý mutant T642,V662H – boli vytvorené pomocou 

RG a 1x pomnožené na (KE). 

Luciferázová fúzna esej je metóda na kvantitatívne stanovenie fúznej aktivity 

proteínov v procese fúzie biologických membrán v kontexte rôznych podmienok/faktorov. 

Využívali sme modifikáciu metódy pre kvantifikáciu fúzie membrán HA vírusu chrípky a jeho 

troch mutantov pri rôznych hodnotách pH. VERO bunky sme transfekovali 6 hodín po 

pasážovaní (1,5x105 b.) plazmidom nesúcim gén pre luciferázu pod kontrolou T7 promótora. 

27 hodín po transfekcii sme tieto bunky infikovali príslušnými vírusmi chrípky s MOI = 1. 

Pripravili sme si suspenziu BSR-T7 buniek, ktoré konštitutívne exprimujú T7 polymerázu. 12 

hpi sme odsali vírus z VERO buniek, opláchli roztokom PBS+ a prevrstvili 1x106 BSR-T7 

bunkami. Nechali sme jednu hodinu adsorbovať v termostate. Neprichytené bunky sme 

odmyli roztokom PBS+ a pridali 1 ml MES pH pufru s presne upravenými pH hodnotami (pH 

= 5,2; 5,4; 5,6; 5,8; 6,0) na 10 minút pri 37°C. pH pufor sme odsali a k bunkám pridali 

kompletné rastové médium a nechali inkubovať 6 hodín v CO2 termostate pri 37°C. Ak dôjde 

k HA sprostredkovanej fúzií membrán medzi VERO a BSR-T7 bunkami, T7 polymeráza 

rozpozná T7 promótor a dôjde k expresii luciferázy. Po inkubácií sme bunky premyli PBS+ 

a lyzovali v 1x PLB (pasívny lyzačný pufor) 15 minút na trepačke. Lyzáty sme centrifugovali 

1 minútu pri 14000 RPM a 20 µl z každej vzorky preniesli na bielu 96 jamkovú platničku. Ku 

každej vzorke bolo automaticky pridané 50 µl substrátu a bola zmeraná luminiscencia (Epoch, 
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BioTek luminometer). 

 

Výsledky a diskusia 

Do vektora s klonovaným HA sme zaviedli mutácie pomocou PCR mutagenézy. 

Následne sme skonštruovali vírusy IAV pomocou reverznej genetiky s využitím 8-

plazmidového systému [5]. Prítomnosť mutácií v HA bola potvrdená sekvenačnou analýzou 

vírusov pomnožených na 9-dňových KE. 

Následne sme pomocou metódy LFA porovnávali fuzogénnu aktivitu HA s mutáciou 

T642H k  WT, pričom sme zistili, že zavedením mutácie nedochádza k výraznej zmene 

optima fúzie membrán (∆ 0.2), čo môžeme vidieť na grafe č. 1. Zámena T za H nespôsobila 

očakávaný posun v pH optime fúzie, hoci sa oblasť v ktorej bola zavedená mutácia podieľa na 

konformačných zmenách štruktúry HA v procese fúzie membrán. Výsledky pre HA v ktorom 

sme zavádzali dvojitú mutáciu T642,V662H môžeme vidieť na  grafe číslo 2. Fúzna aktivita 

mutantného vírusu je posunutá smerom k nižšiemu pH, čo zodpovedá nášmu predpokladu, že 

po zavedení His do tejto oblasti bude potrebné nižšie pH v endozóme na spustenie 

konformačných zmien HA. Na grafe číslo 3 sú výsledky LFA pre mutáciu V662H, kde sme 

zaznamenali taktiež rozdiel v  pH optime mutantného a wt vírusu. Mutantný vírus je schopný 

fúzovať pri nižšom pH ako WT, pričom však divý typ v triplikátoch tohto pokusu vyšiel 

odlišne v porovnaní LFA pre ostatné mutácie. Predpokladaným dôvodom tohto rozdielu môže 

byť nerovnaká konfluencia buniek v pokuse, čomu sa pri časovej náročnosti LFA nedá 

vyhnúť. Preto sme sa rozhodli stanovovať koncentrácie HA a beta-aktínu v jednotlivých 

vzorkách, čo nám umožní vylúčiť vplyv množstva proteínov na výsledky v LFA budúcich 

experimentov, ktoré kontinuálne pokračujú. 
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Obr. 1. Výsledky LFA pre nezávislý experiment s vírusmi WT a T642H. Hodnoty uvedené v grafe 

predstavujú priemer hodnôt meraných triplikátov so smerodajnými odchýlkami. RLU – relatívne 
luminiscenčné jednotky; NK – negatívna kontrola pre hraničné hodnoty pH 

 

 

 
Obr. 2. Výsledky LFA pre nezávislý experiment s vírusmi WT a T642,V662H. Hodnoty uvedené v grafe 

predstavujú priemer hodnôt meraných triplikátov so smerodajnými odchýlkami. RLU – 
relatívne luminiscenčné jednotky; NK – negatívna kontrola pre hraničné hodnoty pH 
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Obr. 3. Výsledky LFA pre nezávislý experiment s vírusmi WT a V662H. Hodnoty uvedené v grafe 

predstavujú priemer hodnôt meraných triplikátov so smerodajnými odchýlkami. RLU – 
relatívne luminiscenčné jednotky; NK – negatívna kontrola pre hraničné hodnoty pH 

 

Záver 

Po zostrojení vírusov s cielenými mutáciami v géne pre HA sme potvrdili zmenu pH 

optima fúzia pre mutanta V662H a dvojitého mutanta. Rôzne hodnoty pH, pri ktorých 

dochádza ku konformačným zmenám v HA a následne k fúzii membrán vírusu a endozómu 

zohrávajú úlohu v medzidruhovom prenose vírusu chrípky a patogenéze ochorenia. Preto 

sledovanie zmeny pH optima in vitro môže vypovedať o zmene replikácie in vivo a následne 

môže ovplyvniť patogenetické vlastnosti vírusu. Tieto informácie môžu byť využité pri 

predikcii pandemického potenciálu vírusov chrípky typu A. 
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Abstract 

Ectopic differentiation of endodermis in the root meristematic zone in Noccaea caerulescens 
Endodermis in plant roots is special cortical cell layer involved mainly in water transport regulation. 

This cell may develop some cell wall modifications by specific deposition of lignin and/or suberin substances to 
cell wall. This deposition depends on cell age and extracellular conditions such as cell contact, hormonal signals 
or external stress. The goal of this experiment was to describe and characterize the phenomena of ectopic 
lignification and suberinization in endodermis in region of root tip. 
 

Keywords: differentiation; endodermis; lignin; Noccaea caerulescens; suberin lamellae   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre transport vody a živín v koreňoch rastlín má dôležitý význam najvnútornejšia 

vrstva buniek primárnej kôry – endoderma. Bunky tejto vrstvy pri diferenciácií zakladajú 

lignínové a suberínové štruktúry (Caspariho pásik, suberínová lamela), ktorých úlohou je 

regulácia príjmu vody a nutrientov [1,2]. Diferenciácia buniek však pravdepodobne nie je 

nevyhnutný proces a jeho regulácia záleží od podmienok v ktorých sa koreň vyskytuje [3]. 

Viaceré práce naznačujú, že v prípade expozície koreňov napr. ťažkým kovom [4], zasoleniu 

[5] alebo suchu [6] dochádza k skoršiemu nástupu procesu suberinizácie a suberínovú lamelu 

možno pozorovať bližšie k apikálnym oblastiam koreňa. 

Pri základnom porovnávaní a hľadaní anatomicko-morfologických rozdielov medzi 

dvoma ekotypmi druhu peniažtek modrastý (Noccaea caerulescens J & C Presl., syn.: Thlaspi 

caerulescens) sa ukázalo, že vplyvom pôsobenia medi v koncentrácii 60 µM dochádza 

k stavu, kedy diferenciácia endodermy na suberínovú lamelu prebehne vo všetkých bunkách 

endodermy a koreň je obalený do štruktúry zo suberinizovaných buniek (obr. 1A). Ďalšie 

experimenty ukázali, že tento proces zrejme nie je výsledkom postupujúcej suberinizácie 

endodermálnych buniek z bazálnych častí koreňa, ktorá v dôsledku spomaleného rastu 

dosiahne až apikálne meristematické oblasti, ale že môže ísť o dva nezávislé procesy, teda 

samostatnú suberinizáciu endodermy v báze koreňa a samostatnú suberinizáciu v jeho apexe. 

Tieto dve oblasti diferenciácie endodermy sú od seba oddelené a len postupne sa spoja do 

útvaru kompletne diferencovanej endodermy obaľujúcej celý koreň (obr. 1B). 
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 Obr. 1. Diferenciácia endodermálnych buniek – (A) Pohľad na kompletne diferencovanú endodermu. (B) 

Diferencujúca sa endoderma zložená z dvoch zón diferenciácie. Apikálna oblasť (modrá šípka), bazálna oblasť 
(červená šípka). Mierka – 200 µm. 

 

Cieľom experimentu bolo overiť toto tvrdenie a  získať viac informácií o fenoméne 

diferenciácie endodermy v apikálnych oblastiach porovnaním procesu tvorby suberínovej 

lamely v meristematickej/predlžovacej oblasti koreňa pri dvoch ekotypoch N. caerulescens.  

 

Materiál a metódy 

 Rastlinný materiál predstavovali dva ekotypy druhu Noccaea caerulescens,  ekotyp s 

označením BS_T z okolia Banskej Štiavnice a ekotyp s označením BB_SD z okolia Banskej 

Bystrice. 

Semená sme deväť dní predpestovali na agarovom médiu s polovičnou koncentráciou 

solí Hoaglandového živného roztoku s prídavkom 10 µM Zn (ZnSO4·7H2O) a následne 

preniesli do hydropónie s rovnakým nutričným zložením. Na tretí deň sme roztok kompletne 

vymenili, pričom 15 rastlín z obidvoch ekotypov pokračovalo v raste v kontrolných 

podmienkach a ďalšie dve skupiny po 15 rastlín sme preniesli do média obsahujúceho meď 

(60 µM CuSO4·7H2O). Nasledujúcich sedem dní sme každých 24 hodín odoberali dve 
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vzorky z každého variantu a ekotypu, fixovali v 99 % metanole, presvetľovali a farbili 4 

hodiny pri 60-70°C v 0,02 % roztoku Fluorol Yellow 088 (Sigma) s 80 % kyselinou 

mliečnou. 

 

Výsledky a diskusia 

Diferenciácia endodermy v koreňoch N. caerulescens počas siedmych dní prebiehala 

nasledovne (obr. 2A-G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Diferenciácia endodermy počas siedmych dní pri dvoch rôznych ekotypoch N. caerulescens – 
(B,D,F) ekotyp BB_SD, (C,E,G) ekotyp BS_T. (A) 1. a 2. deň kultivácie (zhodný pre obidva ekotypy), (B,C) 3. 

deň kultivácie, (D,E) 4. až 6. deň kultivácie, (F,G) 7. deň kultivácie. Apikálna oblasť (modrá šípka), bazálna 
oblasť (červená šípka) suberinizácie. Mierka – 200 µM. 
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Počas prvých dvoch dní od začiatku kultivácie v roztokoch s obsahom medi (deň 1. 

a 2.) bolo možné pri obidvoch ekotypoch vidieť len korene založené ešte počas trojdňovej 

predkultivácie v kontrolných podmienkach. Nijaký z týchto koreňov počas prvých dvoch dní 

nezakladal suberínovú lamelu v apikálnej oblasti (obr. 2A).   

Na tretí deň od začiatku kultivácie v roztokoch obsahujúcich Cu (deň 3.) sa popri 

laterálnych koreňoch, ktoré boli založené pred aplikáciou Cu objavujú malé bočné korene, 

ktoré nebolo možné pozorovať v predchádzajúce dva dni. Ide preto zrejme o nové korene 

založené v čase, keď už na rastliny pôsobila meď. Pri nich pozorujeme prítomnosť 

suberínovej lamely, ktorá je pri ekotype BB_SD v bazálnej aj v apikálnej oblasti koreňa (obr. 

2B) a pri ekotype BS_T ju pozorovať len v báze nového koreňa (obr. 2C),  

Počas nasledujúcich troch dní (deň 4. až 6.) je vzhľad diferencujúcej sa endodermy pri 

oboch ekotypoch zhodný s tretím dňom. Na malých bočných koreňoch ekotypu BS_T stále 

pozorovať prítomnosť suberínovej lamely len v báze bočného koreňa (obr. 2E), kým pri 

ekotype BB_SD je signál z diferencovanej endodermy prítomný na koreňoch v dvoch 

oddelených oblastiach: apikálnej aj v bazálnej (obr. 2D).  

Na vzorkách z posledného dňa kultivácie (deň 7.) možno pozorovať na krátkych 

bočných koreňoch ekotypu BS_T signál opäť len zo suberínovej lamely v báze (obr. 2G). 

Rovnaký signál vidno aj na koreňoch BB_SD (obr. 2F). 

Kontinuálna analýza zakladania a diferenciácie endodermy ukázala, že ekotyp BS_T 

netvorí v apexe štruktúry diferencovanej endodermy v štádiu suberínovej lamely a toto 

štádium endodermy je možné pozorovať len v bazálnych oblastiach. Ekotyp BB_SD zakladá 

suberínovú lamelu, ktorá sa diferencuje v báze koreňa a nezávisle od nej aj v apexe. Tento 

rozdiel však trvá len po 7. deň, kedy suberinizácia endodermálnych buniek ekotypu BB_SD 

nadobúda rovnaký vzhľad ako suberinizácia pri ekotype BS_T už na tretí deň.   

Nie je vylúčené, že ekotyp BS_T prešiel rovnakými štádiami ako ekotyp BB_SD 

avšak v priebehu niekoľkých hodín, takže nebolo možné pozorovať oddelenú suberinizáciu 

v apexe koreňa od suberinizácie v jeho báze. Pri ekotype BB_SD bola táto suberinizácia 

pomalšia a dala sa pozorovať počas niekoľkých dní. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že i 

v kontrolných podmienkach prebieha štandardná diferenciácia endodermy pri ekotype 

BB_SD menej intenzívne ako pri ekotype BS_T.  

Pri detailnejšej vizualizácií a snahe o opísanie tohto fenoménu sa ukázalo, že 

diferencujúca sa endoderma vytvára súvislý cylinder suberinizovaných buniek okolo 

stredného valca avšak v meristematickej časti apikálnej oblasti koreňa táto štruktúra zasahuje 
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aj do stredného valca a vytvára opticky hustú štruktúru, ktorá pri detekcií lignínu reaguje 

pozitívne. Táto opticky hustá, na lignín bohatá oblasť je lokalizovaná medzi miestom 

v ktorom začína diferenciácia xylémových ciev a oblasťou pokojového centra koreňa. 

V samotnom jadre lignifikácie pritom rozoznať predĺžené bunky a v okolí aj krátke fragmenty 

diferencovaných xylémových ciev. Je možné, že samotná ektopická depozícia lignínu je 

dôsledkom narušeného vývinu xylémových ciev v tejto oblasti vplyvom pôsobenia stresu. 

Nadmernú a pozične chybnú lignifikáciu v oblasti protoxylémových ciev pozorovať napríklad 

v koreňoch kukurice siatej (Zea mays L.) vystavenej vplyvu kadmia [7]. Diferenciácia 

meristematických oblastí nutne zastaví ďalší rast avšak nedôjde k zastaveniu delivej aktivity 

koreňa, tá sa len presunie smerom k báze do oblastí kde intenzívnejšie vznikajú nové bočné 

korene. Napríklad v čeľadi Cactaceae dochádza vplyvom sucha k vyčerpaniu delivej aktivity 

meristému koreňa, ktorý obmedzuje rast v tej časti pôdy, kde je nedostatok vody. Popri tom 

intenzívnejšie zakladá bočné korene [8]. Takáto reakcia pripomína stresom indukovanú 

morfogenetickú odpoveď, fenomén ovplyvňujúci habitus a správanie sa rastliny pod vplyvom 

stresu. Hlavný regulujúci morfogenetický faktor je zrejme auxín, ktorý je pravdepodobne 

pôsobením stresových obranných reakcií eliminovaný z meristematickej oblasti koreňa [9]. 

A ak je spolupráca auxínu a cytokinínov zodpovedná za prechod buniek z meristematickej do 

predlžovacej a diferenciačnej fázy [10] treba venovať pri ektopickej diferenciácií endodermy 

v apikálnych oblastiach koreňa pozornosť aj rastlinným hormónom . 

 

Záver 

 Pozorované javy v koreňoch druhu N. caerulescens naznačujú, že predčasná 

diferenciácia meristematických oblastí môže byť jednou zo stratégií, ktorou rastlina 

obmedzuje rast niektorej časti koreňovej sústavy v oblastiach predstavujúcich potenciálne 

ohrozenie pre celú rastlinu. Nakoľko sa v prípade N. caerulescens jedná o druh rastúci na 

toxických pôdach, takáto reakcia je pochopiteľná a z pohľadu rastliny logická. Zaujímavá je 

preto otázka, či k podobnému javu dochádza aj pri iných druhoch, ktoré bežne v podmienkach 

zvýšeného stresu v pôde nerastú. 
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Abstract 

Molecular detection of Murine herpesvirus (MHV-68) in wild ticks collected in six localities of 
Slovakia.  

MHV-68 is a natural pathogen of free-living murid rodents. Recent molecular studies have shown that 
ticks may play a role in the transmission of MHV-68 from infected rodents to other animals living in the same 
biotope. The presence of MHV-68 was found in immature ticks Ixodes ricinus and in adult Dermacentor 
reticulatus ticks. The aim of this study was to investigate the incidence of MHV-68 in a total of 274 ticks of both 
ticks species collected in six localities of Slovakia. Overall, 125 ticks became positive in nested PCR targeting 
the gene ORF50. We confirmed the presence of MHV-68 in ticks by sequencing of PCR products. In this study 
we have found following incidence of MHV-68: Vysoká pri Morave (53.8%), Vojka nad Dunajom (53.6%), 
Gabčíkovo (30.5%), Komárno (53.3%), Štúrovo (80%) and Banská Štiavnica (82.4%). The data referred are 
discussed in the context of tick species, sex of ticks, collection season and other factors that may affect the 
incidence of virus in ticks. 

 
Kľúčové slová:. MHV-68, Ixodes ricinus; Dermacentor reticulatus; nested PCR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Myší herpetický vírus 68 (MuHV-4) je prototypový kmeň myšacích herpetických 

vírusov, ktorý patrí do rodu Rhadinovirus, podčeľade Gammaherpesvirinae, čeľade 

Herpesviridae a radu Herpesvirales. Prirodzeným hostiteľom vírusu sú malé voľne žijúce 

myšovité hlodavce. Z biologického a genetického hľadiska je podobný dvom ľudským 

gamaherpesvírusom, vírusu Epsteina a Barrovej a vírusu asociovaného s Kaposiho sarkómom. 

MHV-68 sa v súčasnosti využíva na štúdium patogenézy, onkogenézy, imunológie 

a molekulárnej biológie gamaherpesvírusov. Predpoklad, že by MHV-68 mohol prekročiť 

rámec druhovej špecificity potvrdili sérologické štúdie rôznych druhov živočíchov 

obývajúcich spoločný biotop s infikovanými hlodavcami [1]. Nedávne výsledky štúdií 

využívajúcich molekulárne metódy dokázali prítomnosť MHV-68 u kliešťov druhu I.ricinus 

cicajúcich na jaštericiach druhu Lacerta viridis [2], ale i u dospelých kliešťov D. reticulatus 

[3] a podporili tak hypotézu o úlohe kliešťov pri cirkulácii MHV-68 v prírode. Cieľom našej 
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práce bolo zistiť prítomnosť MHV-68 u kliešťov druhu Ixodes ricinus a Dermacentor 

reticulatus, ktoré sú jednými z najčastejšie sa vyskytujúcich kliešťov v Európe, ale sú aj 

vektormi mnohých patogénov, vrátane vírusov. V práci sme pomocou citlivej metódy nested 

PCR špecifickej pre gén ORF50, analyzovali kliešte oboch druhov s cieľom zmapovať 

incidenciu MHV-68 u kliešťov žijúcich v šiestich rôznych lokalitách Slovenska (Vysoká pri 

Morave, Vojka nad Dunajom, Gabčíkovo, Komárno, Štúrovo, a Banská Štiavnica). 

Objasnenie výskytu vírusu na rôznych lokalitách na Slovensku by mohlo pomôcť lepšiemu 

porozumeniu úlohy kliešťov v cirkulácii myšacích herpetických vírusov v prírode. 

 

Materiál a Metódy 

Miesto a čas zberu kliešťov  

Spolu 274 kliešťov D.reticulatus a I.ricinus sme zozbierali na vegetácii zo 6 oblastí 

západného a stredného Slovenska v roku 2014. Dospelé kliešte D. reticulatus boli odchytené 

na jar v oblasti Gabčíkova (60 ♂a 72 ♀) a Komárna (5♂a 25 ♀); na jeseň v oblasti Vysokej 

pri Morave (20♂a 20♀) a Vojky nad Dunajom (23♂a 5♀). Kliešte juvenilného štádia (nymfy) 

I.ricinus boli odchytené na jar na Kováčovských kopcoch pri Štúrove (n=15) a vo Vysokej pri 

Morave (n=12) a dospelé kliešte I. ricinus (5 ♂a 12 ♀) v oblasti Banskej Štiavnice. 

Izolácia DNA 

Na izoláciu DNA z kliešťov sme použili metódu alkalickej lýzy podľa Rijpkema a kol. 

[4]. Množstvo DNA vo vzorkách sme merali na spektrofotometri (Biophotometer Plus, 

Eppendorf). 

PCR 

Metódou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 podľa Wecka a kol. [5] sme testovali 

vzorky kliešťov na templáte aspoň 20 ng DNA. Produkt nestovanej PCR mal veľkosť 382 bp. 

Na vizualizáciu PCR produktov sme využívali elektroforézu v 1,5 % agarózovom géli s 

farbičkou GoodView (SBS Genetech). 

Purifikácia PCR produktov z gélu a sekvenovanie 

Vybrané PCR produkty pozitívnych vzoriek sme purifikovali pomocou Gen Elute gel 

extraction kit (Sigma Aldrich), sekvenovali po oboch vláknach (BITCET) a sekvencie 

porovnávali s údajmi v databáze GenBank. 

 

Výsledky a diskusia 

V skupine všetkých 274 kliešťov oboch druhov I.ricinus a D.reticulatus z 6 rôznych 
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lokalít Slovenska (Vysoká pri Morave, Vojka nad Dunajom, Gabčíkovo, Komárno, Štúrovo, a 

Banská Štiavnica) (obr 1.) sme zistili 125 kliešťov (45,6%), ktoré boli pozitívne na 

prítomnosť MHV-68 (obr.2, dráhy 2-4; 6-9; 12-15); (obr.3, dráhy 1, 2, 4-10, 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Mapa Slovenska s vyznačenými lokalitami odchytu skúmaných kliešťov 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2. Identifikácia MHV-68 u voľne žijúcich samičiek kliešťov Dermacentor reticulatus odchytených na 

jar 2014 v Gabčíkove pomocou PCR špecifickej pre ORF 50 
Dráha 1-15: Kliešte 1-15 samičky; dráha 16: 100 bp Ladder (Fermentas); dráha 17: MHV-68 BAC DNA 

(pozitívna kontrola 1. PCR); dráha 18: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola nestovanej PCR); dráha 19: 
nestovaná PCR bez templátu (H2O) (negatívna kontrola nestovanej PCR); dráha 20: PCR bez templátu (H2O) s 

nestovanými primermi (negatívna kontrola PCR) 
 

 

 

 

 

 

Obr.3. Identifikácia MHV-68 u voľne žijúcich samičkách kliešťov Ixodes ricinus odchytených na jar 2014 
v Banskej Štiavnici pomocou 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) 

 

Špecificitu vybraných PCR produktov amplifikovaných z DNA - 5 samičiek D. 
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reticulatus (troch z Gabčíkova a dvoch z Komárna) obsahujúcich fragment ORF 50 sme 

sekvenovali. Výsledky u všetkých ukázali 100% homológiu v sekvencii ORF50 (označenej 

červeno) v sekvencii 344 bp dlhého fragmentu s relevantným úsekom genómu MHV-68 (Acc 

No U97553) (obr.4) 

 

68281 aaattttaattccaatttatcagcacgccatcaacatcccaccagactgtgtacccagct 
68341 gtactattggagatggaaacagaaaacgagccccccacggttcgctatacagtaaagaca 
68401 tatcctcacaaaagttctgcatcccagaccccctgtttgcttctcccacagaaccagggt 
68461 tgggggagttgcataggggtaatatggcacatttgctgcagaacccagaagaaatcatta 
68521 acctggaccctctacacaataccactgaaccctgtttgtatcaaatgttttcagaggcgg 
68581 tgacaaacccctctaaaaaaagatggctttcttctttcaacatggtcttttcaggactgt 
68641 ctccgagagctcggccagagaccacttatgaaccattggggccattttcacccattagcc 

 

Obr. 4. Spoločná homológna sekvencia PCR produktov (nts 68 337-68 681 označené červeno) 
amplifikovaných na templáte 5 kliešťov D. reticulatus v nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 MHV-68  

 

Výsledky detekcie MHV-68 pomocou PCR ukázali, že v skupine kliešťov D. 

reticulatus z Gabčíkova (114m n. m.) bolo pozitívnych 40 zo 132 kliešťov (30,5%), 21 zo 72 

samičiek (29%) a 19 zo 60 samčekov (32%); z Komárna (112m n. m.) bolo pozitívnych 16 

z 30 kliešťov (53,3%), 12 z 25 samičiek, (48%) a 4 z 5 samčekov (80%); z Vysokej pri 

Morave (145m n. m.) bolo pozitívnych 25 zo 40 kliešťov (62,5%), 13 z 20 samičiek (65%) 

a 12 z 20 samčekov (60%) a z Vojky nad Dunajom (122m n. m.) bolo pozitívnych 15 z 28 

kliešťov (53,6%), 2 z 5 samičiek (40%) a 13 z 23 samčekov (57%). V skupine kliešťov 

I.ricinus z Banskej Štiavnice (621m n. m) bolo pozitívnych 14 zo 17 kliešťov (82,4%), 10 z 

12 samičiek (83%) a 4 z 5 samčekov (80%); z Kováčovských kopcov pri Štúrove (371m n. 

m.) bolo pozitívnych 12 z 15 (80%) nýmf kliešťov a z Vysokej pri Morave (145 m n. m.) 

boli pozitívne 3 z 12 nýmf (25%). 

Výskyt MHV-68 bol porovnateľný u samičiek aj samčekov odchytených v Gabčíkove 

(29% vs 32%), vo Vysokej pri Morave (65% vs 60%) a v Banskej Štiavnici (83% vs 80%). V 

iných lokalitách bol výskyt MHV-68 medzi samčekmi a samičkami značne rozdielny (Obr.4), 

čo pravdepodobne vyplýva z nepomerného zastúpenia oboch pohlaví v niektorých skupinách. 

Z porovnania výskytu MHV-68 v rámci druhov vyplýva, že je vyšší u I. ricinus (vrátane nýmf) 

ako u D. reticulatus, 65,9% (29/44) vs. 41,7% (96/230). Tento jav súvisí pravdepodobne 

s tým, že I.ricinus je u nás najrozšírenejší a jeho najčastejšími hostiteľmi sú najmä hlodavce 

Apodemus flavicollis a Myodes glareolus, ktoré sú prirodzeným hostiteľom MHV-68 [6]. 

Porovnávali sme aj výskyt MHV-68 u kliešťov v závislosti od ročného obdobia. Na jar bola 

celková incidiencia vírusu 41,3% a na jeseň 58,8% (Tab.1, Tab.2). Očakávali sme opačný 
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výsledok pre vyššiu, na jar charakteristickú, aktivitu kliešťov aj ich hostiteľov. Tento 

výsledok je však ovplyvnený faktom, že na jeseň bola skupina kliešťov z Vojky nad Dunajom 

a z Vysokej pri Morave odchytená na malom priestranstve. 

 

 
 

Obr 4. Incidencia MHV-68 u samičiek a samcov kliešťov D. reticulatus (D.r) a I. ricinus (I.r.) (%)  
v rôznych lokalitách Slovenska  

 

 Tab.1. Incidencia  MHV-68 na jar 2014 u samičiek a samcov kliešťov D.reticulatus (D.r.) a Ixodes 
ricinus(I.r)  

 

  

JAR 2014 

Spolu  
Gabčikovo Komárno 

Banská 
Štiavnica 

Štúrovo 
Vysoká pri 

Morave 

D.r 

♂+♀ 

D.r 

♂+♀ 

I.r 

♂+♀ 
nymfy I.r nymfy I.r 

počet kliešťov MHV-68 
pozitívnych/testovaných 

40/132  16/30 14/17  12/15  3/12 85/206 

Incidiencia MHV-68(%) 30, 5% 53,3% 82,4% 80% 25% 41,3% 

 

Tab.2. Incidencia MHV-68 na jeseň 2014 u samičiek a samcov kliešťov D.reticulatus (D.r.)  
 

  

JESEŇ 2014 

Spolu  

Vysoká pri 
Morave 

Vojka nad 
Dunajom 

D.r. ♂+♀ D.r. ♂+♀ 

počet kliešťov MHV-68 
pozitívnych/testovaných 

25/40 15/28 40/68 

Incidiencia MHV-68 (%) 62, 5% 53,6% 58,8% 

 

Porovnávali sme výskyt MHV-68 u kliešťov odchytených v rôznych lokalitách 

v závislosti od nadmorskej výšky (obr.5). Zistili sme, že MHV-68 sa vyskytuje aj u kliešťov 

žijúcich vo vyšších nadmorských výškach, v Banskej Štiavnici (621 m) a na Kováčovských 

kopcoch pri Štúrove (387,7 m), a že je relatívne častý, (80-82,4%), čo nepriamo naznačuje, že 

v týchto oblastiach je populácia hostiteľov kliešťov častejšie infikovaná s MHV-68 a výskyt 

vírusu v kliešťoch nie je závislý od nadmorskej výšky. 
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Obr. 5. Celková incidiencia MHV-68 u kliešťov v závislosti od nadmorskej výšky skúmaných lokalít 

 

Záver 

V práci sme molekulárnou metódou zisťovali MHV-68 u kliešťov Dermacentor 

reticulatus a Ixodes ricinus, dvoch najčastejších druhov v strednej Európe, v 6 lokalitách na 

území Slovenska. Testovali sme 274 kliešťov, z ktorých 46,5% (125 kliešťov) oboch druhov 

kliešťov, vrátane nýmf I. ricinus, bolo pozívnych. Výskyt MHV-68 sme zistili vo všetkých 

lokalitách v povodí Dunaja, ale aj vo vyšších nadmorských výškach 621 m a 387,7 m n.m.  
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Abstract 

The study of PDR16 gene interactions with lipid biosynthetic pathway genes in the yeast 
Saccharomyces cerevisiae 

The PDR16 gene encodes a phosphatidylinositol transfer protein that is involved in regulation of lipid 
biosynthesis. Mutant cells lacking Pdr16p affect the phospholipid and sterol composition of the plasma 
membrane, and that they change the total yeast lipid composition. Deletion of PDR16 gene leads to a strongly 
increased sensitivity to azole antifungals. The aim of this work was to study PDR16 gene interactions, to identify 
possible Pdr16p function in lipid biosynthetic pathways. We have prepared and characterized the pdr16∆ mutant 
series in the deletion mutant background in selected genes of the ergosterol or phospholipid biosynthetic 
pathways, respectively. The PDR16 gene deletion led to the two groups of mutants: one that showed increased 
resistance to azoles (ERG3, ERG28, OPI3), on the other hand, second group of mutants were itraconazole 
hypersensitive (CHO1, PDS1, PGS1). Based on these results, we can conclude the correlation between Pdr16p, 
lipid biosynthetic pathways and multidrug resistance in S. cerevisiae. 
 
Keywords: PDR16; gene interaction; ergosterol; phospholipids; multidrug resistance 

 
Úvod a formulácia cieľa 

V genóme kvasinky S. cerevisiae bol ako súčasť regulónu transkripčného faktora 

Pdr1p zachytený aj gén PDR16 [1]. Gén PDR16 kóduje fosfatidylinozitol-prenášajúci proteín, 

ktorý patrí do rodiny proteínov SFH (Sec Fourteen Homologue) [2]. Pdr16p sa v bunke 

zúčastňuje regulácie syntézy lipidov a pôsobí ako prenášač fosfatidylinozitolu medzi 

membránami [3]. Bunky, ktorým chýba Pdr16p, vykazujú zmeny v zložení sterolov 

a fosfolipidov cytoplazmatickej membrány. Navyše, delécia génu PDR16 znižuje rezistenciu 

buniek voči azolovým inhibítorom biosyntézy ergosterolu, a tak prispieva k rozvoju 

mnohonásobnej rezistencie buniek kvasiniek [4]. V mutantnom kmeni pdr16∆ dochádza  

k akumulácii lanosterolu a squalénu na úkor ergosterolu v porovnaní s rodičovským typom. 

Zvýšená citlivosť kmeňa pdr16∆ a zmeny v biosyntéze sterolu po ovplyvnení azolmi sú 

pravdepodobne spôsobené akumuláciou prekurzorov ergosterolu [5]. Experimentálne bolo 

ukázané, že bodové mutácie E235A a K267A vytvárajú defekt vo väzbe Pdr16p  

k fosfatidylinozitolu (PI), a miesto toho Pdr16pE235A, K267A výhradne viaže cholesterol. Kmene 

s neschopnosťou viazať PI nie sú odolné voči azolovým antimykotikám. Schopnosť viazať PI 

je esenciálna pre funkciu Pdr16p v modulácii metabolizmu sterolov a v odpovedi na 

prítomnosť azolov. Pdr16p môže byť určitým senzorom pri zložení membránových sterolov, 

kedy by sa informácia o zmenách v zložení sterolov vplyvom azolov prezentovala cez 
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signálnu kaskádu a viedla by k zmenám v metabolizme sterolov [5, 6]. 

Cieľom tejto práce bolo pripraviť a charakterizovať mutanty v géne PDR16 na pozadí 

delečných mutantov vo vybraných génoch biosyntetických dráh ergosterolu a fosfolipidov. 

Skúmaním interakcií medzi génom PDR16 a zvolenými génmi sa pokúsime identifikovať 

možnú funkciu Pdr16p v týchto dráhach. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy 

V práci boli použité kmene delečných mutantov v génoch biosyntetickej dráhy 

ergosterolu a fosfolipidov, izogénne deriváty kmeňa S. cerevisiae BY4741 (MATa his3∆1 

leu2∆0 met15∆0 ura3∆0) pochádzajúce zo zbierky EUROSCARF (Frankfurt, Nemecko)  

a kmeň S. cerevisiae GA74D-3C (MATα ade8 ura3 trp1 his3 leu2 pgs1::HIS3) [7]. 

Príprava delečných mutantov 

Delečná kazeta natMX4 pre prerušenie génu PDR16 bola amplifikovaná metódou 

PCR (Obr. 1A.): ako templát bola využitá sekvencia génu NAT1 neseného na plazmide p4339 

[8], použité boli forward primer PDR16_NatMX_for (5´-CATCCAACAAATAATACAAAACC 

ACTTTATATAAAAAAAATTACAAAAGCAAAAAacatggaggcccagaataccct-3´) a reverse primer 

PDR16_NatMX_rev (5´-CTCTTTTATTTATTATATATTATAGTGCATTATCATTATCTATCTA 

AATTTGCCTcagtatagcgaccagcattcac-3´). Ich sekvenciu tvorí 22 nukleotidov (3´koniec 

primeru), ktoré sú odvodené z terminálnych sekvencií markerového génu NAT1 (písané 

malými písmenami) a 55 nukleotidov homologických s oblasťami priliehajúcimi ku kódujúcej 

sekvencii cieľového génu PDR16 (zvýraznené kurzívou). Zloženie PCR zmesi bolo 

nasledovné: 0,2 mM MgSO4; 1 pmol/µl forward primer; 1 pmol/µl reverse primer; 0,2 mM 

dNTP; 0,25 % DMSO; 0,15 U/µl KOD Hot Start DNA Polymerase (TOYOBO Novagen, 

Nemecko) a 1 ng/µl templátu. Cyklus PCR reakcie bol nasledovný: 95 °C 15 min, [95 °C  

1 min, 62 °C 1 min, 72 °C 1 min 15 s]x 30 cyklov, 72 °C 10 min. Delečná kazeta bola vložená 

do kvasiniek transformáciou buniek opracovaných octanom lítnym (LiAc) [9], transformanty 

boli selektované na YPD médiu (2 % glukóza, 2 % peptón, 1 % kvasničný extrakt, 2 % agar) 

obsahujúcom 100 µg/ml nourseothricinu (clonNAT, WERNER BioAgents, Nemecko). 

Overenie miesta integrácie delečnej kazety natMX4 PCR analýzou 

U získaných transformantov sme správnosť prerušenia génu PDR16 homologickou 

rekombináciou s delečnou kazetou overili metódou PCR: ako templát bola použitá genomická 

DNA príslušného transformanta; na detekciu prerušenia génu sme použili 2 sady primerov 

(Obr. 1B.): (1) pre prerušený gén ScPDR16uF (5´-CATCCCACTCTTGTACATGCAC-3´) 
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a NatMXiR (5´-GATTCGTCGTCCGATTCGTC-3´), (2) pre neprerušený gén ScPDR16uF 

(5´-CATCCCACTCTTGTACATGCAC-3´) a ScPDR16iR (5´-CAAGTGCTGTACCTGTCT 

GTG-3´). PCR reakčná zmes obsahovala: 1 pmol/µl forward primer; 1 pmol/µl reverse 

primer; 0,2 mM dNTP; 5-10 ng/µl templátu a 1,25 U/µl DreamTaq DNA polymerase 

(Fermentas, Litva). PCR reakcia prebiehala za podmienok: 95 °C 3 min, [95 °C 30 s; 58 °C 

45 s; 72 °C 1 min]x 35 cyklov; 72 °C 5 min. Produkty PCR reakcie sme analyzovali 

elektroforézou v agarózovom géli. 

 

A.       B. 

 
 
 

Obr. 1. Schéma dizajnu použitých primerov 
A. Primery pre prípravu delečnej kazety natMX4.  

B. Primery pre overenie prerušenia génu PDR16 pomocou delečnej kazety natMX4. 
 

Stanovenie citlivosti kvasiniek kvapkovým testom 

Za minimálnu inhibičnú koncentráciu testovaných látok bola stanovená hodnota 

najnižšej koncentrácie antimykotika, pri ktorej nebol pozorovaný rast buniek v najvyššom 

riedení suspenzie. 

 

Výsledky a diskusia 

Delečnou kazetou natMX4 pre prerušenie génu PDR16 sme transformovali kmene 

mutantné vo vybraných génoch biosyntetických dráh ergosterolu a hlavných fosfolipidov. 

Správnosť inzercie delečnej kazety do ich genómu sme overili metódou PCR, využívajúcou 

dvojice primerov tak pre prerušený ako aj pre neprerušený gén PDR16 (Obr. 2.). Zvolenou 

stratégiou sme testovali možnú synteticky letálnu interakciu génu PDR16 s vybranými génmi 

(Tab. 1., Tab. 2.). Takáto interakcia by nám umožnila bližšie špecifikovať potenciálne miesto 

pôsobenia Pdr16p v biosyntetických dráhach lipidov. Podarilo sa nám získať dvojitých 

mutantov u všetkých testovaných delečných kmeňov (Tab. 1., Tab. 2.): ani jeden  

z neesenciálnych génov ERG a gén DAP1 (biosyntetická dráha ergosterolu; Tab. 1.) 

nevykazuje v kombinácii s deléciou PDR16 synteticky letálny fenotyp; rovnako prerušenie 

PDR16

ATG stop

promótor gDNA

PDR16_NatMX_for PDR16_NatMX_rev

NAT1

ATG stop

p4339
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1000 bp 

750 bp 

500 bp 

génu PDR16 na genetickom pozadí delécie neesenciálnych génov biosyntetických dráh 

fosfolipidov nemá na bunky S. cerevisiae letálny účinnok (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Overenie správnosti integrácie delečnej kazety do genómu nourseothricin-rezistentných klonov 
pomocou PCR reakcie (príklad delécie génu PDR16 v mutantnom kmeni erg2∆). 

A – výsledok PCR reakcie s primermi ScPDR16uF a NatMXiR pre prerušený gén PDR16 (767 bp) 
B – výsledok PCR reakcie s primermi ScPDR16uF a ScPDR16iR pre neprerušený gén PDR16 

p - kontrola: primermi ScPDR16uF a ScPDR16iR amplifikovaný neprerušený gén PDR16 (750 bp) 
M - marker molekulových hmotností DNA (GeneRuler 1 kb DNA Ladder, Fermentas, Litva) 

 

Získané dvojité mutanty spolu so štandardným kmeňom, mutantom pdr16∆ 

a jednoduchými delečnými mutantami v génoch biosyntetickej dráhy ergosterolu 

a fosfolipidov sme ďalej podrobili testom citlivosti na azolové antimykotiká (flukonazol, 

itrakonazol, ketakonazol). U dvojitých mutantov a k nim prislúchajúcich rodičovských 

kmeňoch sme navyše stanovili aj citlivosť k polyénom (amfotericín B, nystatín). U väčšiny 

pripravených dvojitých mutantov tak ergosterolovej dráhy (7 mutantov), ako aj 

fosfolipidových dráh (7 mutantov) sme zaznamenali buď zanedbateľnú, alebo vôbec žiadnu 

zmenu susceptibility ich buniek voči azolovým derivátom a polyénom v porovnaní so 

štandardným a rodičovskými kmeňmi (Tab. 1., Tab. 2.). Zmenenú citlivosť špecificky len 

voči azolovým antimykotikám vykazovalo len šesť pripravených dvojitých mutantov. 

V prípade troch dvojitých mutantov nastalo výrazné zvýšenie rezistencie, a to u mutantov 

erg3∆ pdr16∆ a opi3∆ pdr16∆ voči flukonazolu a u mutanta erg28∆ pdr16∆ voči flukonazolu 

a súčasne ketokonazolu. Naopak, zavedenie delécie génu PDR16 do genómu kvasiniek malo 

itrakonazol-scitlivujúci efekt v kombinácii s deléciou troch študovaných génov: CHO1, PGS1 

a PSD1. Zmena susceptibility dvojitých mutantov voči azolom môže byť sprostredkovaná 

viacerými mechanizmami, akými sú napr. zmena fluidity membrány v dôsledku zmeneného 

zastúpenia membránových lipidov, zmena príjmu, akumulácie, príp. efluxu antimykotika 

z bunky, či zmena cieľového miesta antimykotika. V ďalších experimentoch sa preto 

prostredníctvom ako rezistentných, tak aj hypercitlivých dvojitých mutantov, zachytených 

v tejto práci, detailnejšie zameriame na potenciálnu funkciu Pdr16p v biosyntetických
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Tab. 1. Minimálne inhibičné koncentrácie azolov a polyénov u  kmeňov s deléciou v génoch 
biosyntetickej dráhy ergosterolu. FLU – flukonazol, ITR – itrakonazol, KET – ketokonazol,  

AMB – amfotericín B, NYS – nystatín, wt – štandardný kmeň. 

Genotyp mutanta 
Minimálna inhibičná koncentrácia (µg/ml) 

FLU ITR KET AMB NYS 

wt (PDR16) 8 32 1 10 15 

pdr16∆ 1 16 0,2 5 15 

erg2∆ 8 32 0,2 10 40 

erg2∆  pdr16∆ 2 16 0,2 10 40 

erg3∆ 8 64 8 5 25 

erg3∆ pdr16∆ 64 32 8 5 20 

erg4∆ 8 32 0,5 10 15 

erg4∆  pdr16∆ 1 16 0,2 5 15 

erg5∆ 4 64 0,5 10 25 

erg5∆  pdr16∆ 1 16 0,2 5 20 

erg6∆ 8 64 1 10 15 

erg6∆  pdr16∆ 2 32 0,2 5 15 

erg24∆ 8 64 1 10 15 

erg24∆  pdr16∆ 1 16 0,2 5 15 

erg28∆ 2 8 0,2 2 15 

erg28∆ pdr16∆ 8 8 2 2 15 

dap1∆ 8 32 0,5 10 15 

dap1∆  pdr16∆ 1 16 0,1 10 15 
 

Tab. 2. Minimálne inhibičné koncentrácie azolov u  kmeňov s deléciou v génoch biosyntetických dráh 
fosfolipidov. FLU – flukonazol, ITR – itrakonazol, KET – ketokonazol, wt – štandardný kmeň. 

Genotyp mutanta 
Minimálna inhibičná koncentrácia (µg/ml) 

FLU ITR KET 

wt (PDR16) 8 32 1 

pdr16∆ 1 16 0,2 

cpt1∆ 8 64 1 

cpt1∆  pdr16∆ 1 16 0,2 

crd1∆ 8 64 0,5 

crd1∆ pdr16∆ 1 16 0,2 

ept1∆ 8 64 0,5 

ept1∆  pdr16∆ 2 16 0,2 

cho1∆ 8 32 0,5 

cho1∆  pdr16∆ 0,5 2 0,1 

cho2∆ 8 64 1 

cho2∆  pdr16∆ 1 16 0,2 

ino1∆ 8 64 1 

ino1∆  pdr16∆ 1 16 0,1 

opi3∆ 8 32 1 

opi3∆ pdr16∆ 64 16 0,5 

pgs1∆ 64 16 1 

pgs1∆  pdr16∆ 4 0,125 0,1 

psd1∆ 16 32 1 

psd1∆  pdr16∆ 4 4 0,2 

psd2∆ 8 32 0,5 

psd2∆  pdr16∆ 4 16 0,5 
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dráhach lipidov kvasiniek a vplyv identifikovaných génových interakcií na rozvoj fenoménu 

mnohonásobnej rezistencie u S. cerevisiae. 

 

Záver 

Delécia génu PDR16 na genetickom pozadí mutácií neesenciálnych génov 

biosyntetických dráh ergosterolu a fosfolipidov viedla ako k zachyteniu mutantov, ktoré 

vykazovali zvýšenú rezistenciu voči azolom, tak aj mutantov hypersenzitívnych  

k itrakonazolu. Na základe uvedených výsledkov môžeme usudzovať na súvis medzi Pdr16p, 

študovanými biosyntetickými dráhami a mnohonásobnou rezistenciou buniek kvasiniek  

S. cerevisiae. 
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Abstract 

Modulation of genotoxic effects of zeocin in Pisum sativum L. by low-tepmerature plasma. 
There are several sectors in which low-temperature plasma is used, such as medicine, industry or 

processing of materials, but just a few scientific papers are dealing with the genotoxic properties of the plasma. It 
is known that the low-temperature plasma shows antimicrobial and disinfecting effects with supporting of the 
germination of seeds, but it is not fully understood what is its impact on the genetic material of the treated seeds. 
Plasma has oxidation effects what can be used in the monitoring of the stress or in the combination of plasma 
with another oxidant factors, such as zeocin, in the adaptive response. Studying of potential negative impact on 
the DNA is possible by Comet assay. This method is used for determining of the potential genotoxic effects of 
the tested substance at nucleoids of various model organisms. 
 

Keywords: low-temperature plasma; adaptive response; zeocin; oxidative stress; Comet assay 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Organizmy sú v prírode vystavené rôznym fyzikálnym a chemickým faktorom, 

z ktorých niektoré sú prírodné (napr. solárne ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie) a iné sú 

do prostredia vylúčené ako výsledok ľudskej aktivity. Koncentrácia a interval pôsobenia 

týchto faktorov sa neustále mení, na čo sa organizmy museli prispôsobiť. Existuje viacero 

obranných mechanizmov, ktoré minimalizujú genotoxické poškodenie a jedným z týchto 

mechanizmov je adaptívna odpoveď [1]. Adaptívna odpoveď (AD) je schopnosť buniek alebo 

organizmov lepšie znášať škodlivé účinky genotoxických faktorov alebo iných negatívnych 

činiteľov, keď sú predtým vystavené nižším dávkam týchto stresorov. Je to rozšírený 

nešpecifický fenomén pozorovaný v mnohých prokaryotických aj eukaryotických 

organizmoch. AD môžu indukovať rôzne faktory, ako sú ťažké kovy, radiácia, alkylačné látky 

a iné. Cyklus AD zvyčajne pozostáva z troch fáz. Prvou fázou je predovplyvnenie nízkou 

koncentráciou agensu. Druhou fázou je regenerácia, kedy sa v bunke aktivujú alebo 

zefektívňujú niektoré obranné mechanizmy ako reakcia na nízku koncentráciu látky z fázy 

predovplyvnenia. Treťou fázou je samotné ovplyvnenie vyššou, prípadne toxickou dávkou 

stresoru, ktorá je však bunkou lepšie znášaná, ako by bola táto dávka bez predovplyvnenia [1, 

2].  
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Plazma je forma hmoty definovaná ako navonok kvázineutrálny ionizovaný plyn, 

ktorý je tvorený časticami v neustálej interakcii. Tieto častice zahŕňajú atómy, elektróny, 

fotóny, negatívne a pozitívne nabité ióny, 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, ako sú ióny a neutrálne častice, majú nízku teplotu a nespôsobujú teda 

poškodenie materiálu, s ktorým sú v kontakte. V súčasnosti sa stále viac využívajú aj zdroje 

NTP schopné generovať tento druh plazmy pri atmosférickom tlaku a zo vzduchu, čo je 

výhodné v rôznych aplikáciách [3]. 

Technológie, ktoré využívajú plazmu,  boli úspešne aplikované pri povrchovej úprave 

rôznych prírodných materiálov. Práve tieto metódy môžu v poľnohospodárstve účinne 

nahradiť tradičné ošetrenie semien chemickými látkami, ktoré sú drahé alebo škodlivé pre 

ľudské zdravie a životné prostredie. Niektoré práce preukázali, že ovplyvnenie semien 

plazmou stimuluje ich klíčenie a vedie tiež k potlačeniu bakteriálnych a plesňových 

patogénov rastlín [4]. Pomocou pokusov realizovaných v oblasti fyziológie a genotoxikológie 

bola preukázaná schopnosť NTP indukovať oxidačný stres v rastlinných bunkách. Je známe, 

že mnohé stresory takisto vyvolávajú oxidačný stres v rastlinách najmä stimuláciou tvorby 

reaktívnych foriem kyslíka [5, 6, 7]. Práve preto, že aj NTP vyvoláva zvýšenú produkciu 

ROS, je možné, že účinok vhodnej expozičnej dávky NTP vo fáze predovplyvnenia spustí 

kaskádu opravných a antioxidačných procesov vo fáze regenerácie, čo vedie k zvýšenej 

odolnosti voči následnému ovplyvneniu stresujúcou látkou. V súčasnosti však nie sú známe 

práce zamerané na rastlinný stres, v ktorých by sa používala plazma vo fáze predovplyvnenia 

[8].  

V našej práci sme semená hrachu vo fáze predovplyvnenia ošetrili NTP a za hodinu 

ovplyvnili zeocínom. Zeocín je rádiomimetická chemická látka, ktorá patrí do bleomycínovej 

rodiny antibiotík. Je to látka, ktorá sa viaže na DNA a môže vyvolať oxidačný stres. Rovnako 

ako ionizujúce žiarenie môže spôsobiť jednovláknové a dvojvláknové zlomy v tejto molekule 

[9]. 

 

Materiál a metódy 

Na opracovanie semien hrachu siateho NTP sme v našich experimentoch použili 

odrodu Prophet (semená majú hladké osemenie výhodné pre opracovanie). Plazma bola 

generovaná zo vzduchu pri atmosférickom tlaku s využitím difúzneho koplanárneho 

povrchového barierového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge, DCSBD) 
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[10]. Opracovanie semien NTP bolo realizované na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK 

v Bratislave, pričom semená boli NTP ošetrené rôznymi expozičnými dávkami (60, 120, 180, 

240, 300 s) a pri rôznom príkone (300, 350, 400 W).  

Po ošetrení semien hrachu NTP, ktorá predstavovala prvú tzv. predovplyvňovaciu 

fázu, sme klíčence hrachu ovplyvňovali v roztokoch s rôznymi koncentráciami zeocínu (100, 

200 a 300 µg/ml), peroxidom vodíka alebo vodou počas 1 h, čo predstavovalo tretiu tzv. 

ovplyvňovaciu fázu. Ako negatívnu kontrolu sme použili klíčence, ktoré neboli ovplyvnené 

vodou ani iným roztokom. Počas inkubácie semien s roztokmi zeocínu, vody a H2O2 sme 

zachovávali kultivačné podmienky ako pri klíčení semien. 

Alkalická jednobunková gélová elektroforéza (Comet assay, CA) je metóda, 

ktorou zisťujeme poškodenie DNA v eukaryotických bunkách. Môže byť použitá na zistenie 

genotoxicity industriálnych chemikálií, biocídov, agrochemikálií a liečiv. Bunky 

s poškodenou DNA vykazujú zvýšenú migráciu chromozomálnej DNA z jadra. Tá sa počas 

elektroforézy pohybuje smerom k anóde, pričom sa podobá kométe, podľa čoho dostala 

metóda svoj názov. Hlavnými výhodami tejto metódy je relatívne jednoduchá aplikácia na 

rôzne typy tkanív alebo pletív, detekcia rozličných typov poškodení a získavanie dát na 

úrovni jedinej bunky [11]. Alkalická CA je schopná odhaliť jednovláknové a dvojvláknové 

zlomy v molekule DNA, DNA krížové väzby, ale aj apyrimidínové a apurínové miesta. 

V našich experimentoch sme postupovali podľa postupu Gichner a kol., 2008 [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Najprv sme sledovali poškodenie DNA v nukleoidoch Pisum sativum L. po ošetrení 

jeho semien NTP a ich následnom ovplyvnení rôznymi koncentráciami zeocínu metódou CA. 

Pre tento pokus sme si zvolili jednoduchý dizajn. Semená sme najprv ošetrili NTP po dobu 

60, 120, 180, 240 alebo 300 s pri príkone 400 W. Takto ošetrené semená sme potom nechali 

imbibovať vo vode a následne sme ich vysadili. Po vyrastení koreňov sme potom klíčence 

ovplyvnili na 1 h koncentráciami 100, 200 a 300 µg/ml zeocínu (Obr. 1).  

Najefektívnejšie expozičné dávky boli 120, 180 a 240 s. Pri nižších dávkach bolo 

poškodenie DNA vyššie zrejme preto, že to bol krátky čas pre prípravu na následný stres 

v podobe zeocínu. Pri dávkach vyšších ako 240 s bol tento čas naopak príliš dlhý a sám 

spôsobil veľké poškodenie DNA. Pri všetkých dávkach však bolo poškodenie nižšie ako pri 

kontrolných neošetrených vzorkách, čo naznačuje, že sa pri vzorkách ošetrených NTP 

uplatnila AD. 
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Obr. 1. Grafické znázornenie poškodenia DNA v nukleoidoch Pisum sativum L. pri adaptívnej odpovedi 
po ošetrení semien NTP po dobu 60, 120, 180, 240 a 300 s a ich následnom ovplyvnení zeocínom na 1 h 

v porovnaní s kontrolnými semenami, ktoré neboli ošetrené NTP. 
NK1- neovplyvnené jedince, NK2- jedince ovplyvnené vodou, PK- jedince ovplyvnené H2O2, A- 100 µg/ml 
zeocínu, B- 200 µg/ml zeocínu, C- 300 µg/ml zeocínu. Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP 
vzhľadom na zodpovedajúcu vzorku bez ošetrenia sme vyhodnotili na základe Studentovho T testu: p0,05 ≥٭; 

p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 
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V ďalšom experimente sme sledovali poškodenie DNA po ošetrení semien hrachu 

NTP po dobu 180 s a následnom ovplyvnení semien hrachu rôznymi koncentráciami zeocínu 

metódou CA. Pre tento experiment sme si zvolili rovnaký dizajn ako pri predchádzajúcom 

pokuse. Semená hrachu sme najprv ošetrili NTP po dobu 180 s pri rôznom príkone: 300, 350, 

400 W. Takto ošetrené semená sme nechali imbibovať vo vode a následne sme ich vysadili 

(Obr. 2). 

 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie poškodenia DNA v nukleoidoch Pisum sativum L. pri adaptívnej odpovedi 
po ošetrení semien NTP po dobu 180 s pri rôznom príkone a ich následnom ovplyvnení zeocínom na 1 h. 
NK- negatívna kontrola, PK- pozitívna kontrola, A- 100 µg/ml zeocínu, B- 200 µg/ml zeocínu, C- 300 µg/ml 

zeocínu. Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP vzhľadom k zodpovedajúcej negatívnej kontrole 
(NK) sme vyhodnotili na základe Studentovho T testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 

 

Expozičná dávka 180 s bola najefektívnejšia v navodení adaptívnej odpovedi, preto 

sme sa ju rozhodli vybrať pre tento experiment. So znižujúcim príkonom klesalo poškodenie 

DNA v takmer vo všetkých vzorkách. Pri negatívnej kontrole bolo poškodenie DNA dokonca 

veľmi podobné pri všetkých príkonoch. Tieto výsledky naznačujú, že poškodenie DNA pri 

dávke 180 s a pri rôznych príkonoch je veľmi podobné, teda nemá zásadný vplyv na vlastnosti 

NTP. 

Kombinácia nízkoteplotnej plazmy spoločne s inými stresormi bola predmetom aj 

iných experimentov. Je dokázané, že nízkoteplotná plazma modifikuje adaptívnu odpoveď 

po ovplyvnení meďou alebo kadmiom [8]. Nízkoteplotná plazma má však vplyv aj na 

klíčenie, kvalitu a produktivitu semien [4, 13]. 
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Záver 

Genotoxický efekt zeocínu, ktorý po ovplyvnení koreňov hrachu spôsobuje oxidačný 

stres, môže byť modulovaný po predchádzajúcom ovplyvnení semien nízkoteplotnou 

plazmou. Naše výsledky prispievajú k pochopeniu účinku NTP na rastlinný materiál, ale je 

potrebné sledovať aj ďalšie parametre NTP, navrhnúť ďalšie dizajny a využiť aj iné stresujúce 

látky. 
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Abstract 

One of the novel therapeutic options for the treatment of disease caused by Influenza A virus (IAV) is 
RNA interference (RNAi). RNAi is post-transcriptional gene silencing, which is mediated by small interfering 
RNAs (siRNA). In the present study we investigated the effect of individual or mixtures of six shRNAs targeting 
NS gene of IAV. Our results revealed that shRNAs targeting the NS1 transcript decreased the virus titer up to 
21% in vitro, while mixtures of these shRNAs were less effective. The activities of the individual shRNAs in 
vivo predominantly corresponded to their activities in vitro. Construct shNS593 targeting the region common to 
both the NS1 and NEP transcripts, exhibited the strongest inhibition and reduced the virus titre up to 16,4% in 
vitro, prolonged the survival of the mice by three days and abolished the protective effect of other shRNAs in 
vivo. shRNAs inhibited IAV infection in a gene- specific manner. NS1 mRNA was significantly reduced in lungs 
treated with shRNAs but the levels of IFN-α, IFN-β, IFN-γ, RIG-1 mRNAs were not altered. 
 

Keywords: Influenza A virus; siRNA; shRNA; NS1 protein 

 

Introduction 

The Influenza A virus (IAV) belongs to the family Orthomyxoviridae and causes from 

mild to severe respiratory illness in humans. The therapeutic benefit of antiviral agents and 

vaccines is limited due to high antigenic variability of viral surface antigens [1].  

RNA  interference represents a novel technology for inhibiting the replication of IAV. 

RNAi includes gene silencing mediated by short dsRNAs known as siRNA. RNAi is initiated 

when cell endonucleases Dicer and Drosha recognize and process shRNAs to siRNAs [2]. 

siRNA then associate with the RNA-induced silencing complex (RISC), and the guide strand 

anneals to its complementary target mRNA and facilitates the cleavage by endonuclease 

Argonaute 2 [3,4]. shRNA can be generated from plasmid or viral expression constructs, 

representing an alternative RNAi approach [5]. 

We constructed five shRNAs targeting the NS1 transcript, four shRNAs targeting the 

NEP transcript and one shRNA targeting region common to both NS1 and NEP. Their 

potential to inhibit IAV in MDCK cells and mice were investigated. 
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Material and methods 

 Cells and viruses. MDCK cells were cultivated in Dulbecco modified Eagle medium 

(DMEM) containing 10% FCS. Influenza virus A/PR/8/34 (H1N1) was cultured in 10-day-old 

fertile hen's eggs. 

Plasmid construction. The siRNAs targeting the NS gene of IAV were designed using siRNA 

Target Designer v.1.51 (Promega). The oligonucleotides were cloned into the pGeneClipTM 

vector using GeneClipTM U1 Hairpin Cloning Systems (Promega). The plasmids were purified 

using Pure Yield Plasmid Miniprep System (Promega). The MDCK cells were transfected 

with shRNA vectors using TransPassTM HeLa Transfection Reagent (New England Biolabs). 

Antiviral assay in MDCK cells. A confluent monolayer of MDCK cells in 24-well plates was 

infected with influenza A/PR/8/34 virus at a MOI of 0,05 PFU/cell for 1h. After 16 h, the 

infected cells were transfected with shRNA vectors using TransPassTM HeLa Transfection 

Reagent. Four hours after transfection, the transfection medium was removed and the cells 

were incubated in DMEM containing trypsin at 37ºC. 24h post-transfection, the cells were 

scraped and centrifuged. Viral titres in the supernatants were determined via ELISA. 

IAV infection and siRNA treatment in Balb/c mice. Groups (n = 8) of 5-week-old female 

BALB/c mice were anesthetized and inoculated intranasally with 40 µl of influenza 

A/PR/8/34 virus (4xLD50). 16 h post-infection, the mice were anesthetized and intravenously 

injected with 10µg of shRNA pre-incubated in TurboFectTM in vivo Transfection Reagent. 

Each evaluated group was separated into two subgroups by 4 animals. The lungs of mice in 

the second subgroup were collected on the second day after transfection. Organ homogenates 

were prepared, and the level of IAV was determined via ELISA.  

RNA isolation. RNA from shRNA transfected and infected cells as well as homogenates from 

lungs was extracted using the SV Total RNA Isolation System (Promega). 400ng of RNA was 

reverse transcribed using random hexa-nucleotide primers and MuLV reverse transcriptase. 

Semi-quantitative RT-PCR. To determine mRNA of IFN-α, IFN-β, IFN-γ, IFN-λ, RIG-1, NS1 

and β-actin, RT-PCR was performed. The intensity of the obtained PCR bands was 

determined by using Gene Tools image analysis software. 

Statistical analysis was performed using Graph-Pad Prism software. 

 

Results and discussion 

Six shRNAs were prepared, five of which were targeting the NS transcript (NS106, 

NS149, NS239, NS375 and NS463). The last one (NS593) was targeting the transcriptional 
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region common to both NS1 and NEP. 

 MDCK cells were infected with IAV for 16 h, followed by transfection with shRNA. 

Different concentrations of shRNA were tested to determine the maximal inhibitory effect. 

shNS239 and shNS375 reduced the virus titre to 35% and 31% respectively. Construct 

shNS149 at all concentrations used significantly decreased the virus titre to 21%. Similar 

effect was observed with all concentrations of the construct shNS593, which reduced the virus 

titre to 16,4% (Fig. 1). Because none of the evaluated constructs fully inhibited the replication 

of IAV, several mixtures were designed. Mixture 1 (shNS106, shNS149, shNS239, shNS375, 

shNS463 and shNS593) and mixture 2 (same as 1.mixture except for shNS593) inhibited the 

replication of IAV to similar degree, 41,5% and 42,35% respectively. Mixture 3 (shNS149, 

shNS239, shNS375 and shNS593) did not display improved inhibitory effect compared to 

these shRNAs individually and mixture 4 (shNS106 and shNS463) did not influence the 

replication of IAV (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Inhibition of IAV replication in MDCK cells by shRNAs targeting NS1 transcript and mixtures of 
these shRNAs. MDCK cells were infected with A/PR/8/34, followed 16h later by transfection with three 

different concentrations of shRNAs. PC-MDCK cells infected with A/PR/8/34. 
 

To investigate whether shRNAs inhibited IAV replication in gene specific manner, 

amount of NS1 mRNA in transfected cells was determined. Treatment with shNS375 reduced 

synthesis of mRNA-NS1 to 16% (Fig. 2A). 

 Consistent with previous result, shRNAs with negative effect on replication of IAV 

significantly reduced amount of detected mRNA-NS1.To investigate the activities of the 

shRNAs in vivo, BALB/c mice were infected with IAV and 16 h post infection treated with 

shRNAs. The mice in positive control group and those treated with shNS106 and shNS239 

died within 6 days (Fig. 3A). Medication with construct shNS149 extended the survival of the 
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mice by 3 days. The mice treated with shNS375 exhibited 33% survival. shNS593, which was 

the most effective shRNA in vitro, did not protect any mice from death. 

 

 
Fig. 2. qPCR analysis of NS1 mRNA A in MDCK cells transfected with shRNAs and infected with 

A/PR/8/34. NC: uninfected MDCK cells. NC+shNS-M: uninfected MDCK cells transfected with mutated 
plasmid. PC: MDCK cells infected with A/PR/8/34. PC+shNS-M: MDCK cells infected with A/PR/8/34 and 
transfected with mutated plasmid. B in lungs of mice infected with A/PR/8/34 and treated with  shRNAs. NC: 

uninfected mice. NC+shNS-M: uninfected mice treated with mutated plasmid. PC: mice infected with A/PR/8/34. 
PC+shNS-M: mice infected with A/PR/8/34 and treated with mutated plasmid. PC+TR: mice infected with 

A/PR/8/34 and injected with transfection reagent. 

 

 
Fig. 3. Survival rate of BALB/c mice infected with A/PR/8/34 and treated with, A individual shRNAs, B 

their mixtures. NC: uninfected mice. PC: mice infected with A/PR/8/34. 
 

While mixture 1 slightly prolonged the survival rate (1/12), the survival rate was 

improved (5/12) after removing construct shNS593 from mixture. Similar effect was obtained 

with mixtures 3 and 4 (without shNS593) (Fig. 3B).The lung homogenates obtained from four 

mice were used for assessment of NS1, RIG-1, IFN-α, IFN-β, IFN-γ and IFN-λ mRNA. NS1 

mRNA was significantly reduced in lungs treated with shRNAs, which prolonged the survival 

of infected mice (Fig. 2B). The NS1 protein suppresses the antiviral host defence by blocking 

the activation of IFN regulatory factor. Thereby, level of IFN-α, IFN-γ and IFN-λ mRNAs 
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were analysed.  Levels of IFN-α, IFN-γ and IFN-λ mRNAs were radically increased on the 

third day after infection (Fig 4 A, C, D). Treatment with shRNAs did not significantly change 

the level of tested of IFN-α, and IFN-λ mRNAs except for shNS149 and shNS375 which 

increased the level of IFN-λ mRNA. Levels of IFN-β mRNA were significantly reduced in 

infected mice independly on shRNA treatment (Fig. 4B).  

 

 
Fig. 4. A qPCR analysis of IFN-α mRNA in lungs of BALB/c mice treated with shRNAs. B IFN-β C IFN-γ 
D IFN-λ NC: uninfected mice. NC+shNS-M: uninfected mice treated with mutated plasmid. PC: mice infected 
with A/PR/8/34. PC+shNS-M: mice infected with A/PR/8/34 and treated with mutated plasmid. PC+TR: mice 

infected with A/PR/8/34 and injected with transfection reagent. 
 

The level of RIG-1 mRNA decreased after infection with IAV. However, RIG-1 was strongly 

induced in infected mice injected with transfection reagent or tested shRNAs (Fig. 5). 
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Fig. 5 qPCR analysis of RIG-1 mRNA in lungs of BALB/c mice infected with A/PR/8/34 and treated with 
shRNAs. NC: uninfected mice. NC+shNS-M: uninfected mice treated with mutated plasmid. PC: mice infected 
with A/PR/8/34. PC+shNS-M: mice infected with A/PR/8/34 and treated with mutated plasmid. PC+TR: mice 

infected with A/PR/8/34 and injected with transfection reagent. 
 

Conclusion 

We studied the effect of treatment with shRNAs on established infection in vitro and 

in vivo. Of five examined shRNAs targeting NS1 transcript, only three (shNS239, shNS375 

and shNS149) were able to inhibit the replication of IAV in MDCK cells, although the highest 

activity displayed construct shNS593. Combining shRNAs into mixtures did not result in 

better inhibition than using the individual shRNAs. In vivo, the maximal protective effect was 

displayed by shNS375. The survival time was prolonged, and 33% of the mice survived. 

Construct shNS593, which individually prolonged the survival of mice for 3 days, worsened 

the survival of mice in combination with other shRNAs. Amount of NS1 mRNA was 

significantly reduced in lungs treated with shRNAs. The levels of RIG-1, IFN-α, IFN-β, IFN-γ 

and IFN-λ mRNAs were not specifically altered.   
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Abstract 

 The selected quantitative characteristics of bird communities on the Vah river during breeding season 
2014  

The middle stream of the Váh river (Piešťany – Nové Mesto nad Váhom) can be considered mainly 
from the natural aspect as a very interesting and precious area. It creates vast alluvium with authentic, little 
aggrieved floodplain forest, which is surrounded with orographic units of Považský Inovec from the east side 
and Little Carpathian Mountains from the west side. This contribution focuses on the analysis of structure and 
population dynamics of bird communities in two transects on the Vah river alluvium currently between cities 
Piešťany and Nové Mesto nad Váhom. We derived the basic ecological metrics and quantitative characteristics 
of bird communities such as the abundance, dominance, diversity for the breeding season 2014. We find the 
significance differences between these two transect in all defined metrics. As a potentional reasons for these 
differences values we supposed the diverse habitat character of these transects (Piešťany are closer to the 
suburban area than Nové Mesto nad Váhom, which represented intact landscape mosaic area). 
 

Keywords: Váh river; transects; bird communities; ecological metrics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Vážske okolie Piešťan a Nového Mesta nad Váhom je krajina, do ktorej vždy 

v minulosti zasahoval a stále zasahuje i človek. Týka sa to hlavne vodohospodárskych úprav, 

regulácie a úpravy koryta Váhu, ktoré poznačili pôvodný ráz krajiny v pozitívnom, no vo 

väčšej miere v negatívnom zmysle. [1, 2, 3]. Najviac sa to dotýkalo najmä zvyškov lužných 

lesov, ktorých plocha sa neustále redukuje ťažbou štrku a najnovšie aj vybudovaním 

diaľničného úseku diaľnice D1. Stredný úsek toku Váhu medzi Piešťanmi a Novým Mestom 

nad Váhom je doposiaľ ornitologicky komplexnejšie stále málo preskúmaný a práce, ktoré 

pochádzajú z tohto územia sú staršieho vydania alebo sú len čiastkového charakteru – 

krátkych správ, príspevkov a pod. [4, 5, 6]. Toto prírodne a ornitologicky cenné územie je 

jedným z posledných zvyškov prirodzeného lužného lesa, ktorý lemuje pôvodné staré koryto 

Váhu na tomto úseku. 

 Cieľom tejto práce je poukázať na niektoré aspekty v štruktúre populácii medzi dvoma 

úsekmi stredného toku Váhu (Piešťany a Nové Mesto nad Váhom). Zo získaných terénnych 

dát sme vyhodnotili základné kvantitatívne charakteristiky ornitocenóz za hniezdne obdobie 
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v roku 2014. 

 

Materiál a metódy 

Metodicky je výskum založený na báze bodového transektu. Stanovené sú dva 

transekty, prvý v smere od Nového Mesta nad Váhom do Piešťan a druhý v smere od Piešťan 

do Nového Mesta nad Váhom. Sčítanie prebieha vždy po prúde rieky po pravom brehu 

z dôvodu priechodnosti terénu. Celková dĺžka jedného transektu je daná na 6 km v rámci 

ktorého je 20 bodových plôch s konštantnou vzdialenosťou medzi jednotlivými bodmi, t.j. 

300m, s fixným intervalom 5 min akustickej i optickej registrácie druhov na jednom bode. 

Zvlášť sčitujeme a zapisujeme vtáky do 100m od bodu a zvlášť nad 100m, max. však do 200 

m, aby sa predišlo replikácii druhov na dvoch bodoch. [7].  

Druhy enumerujeme vizuálne pomocou ďalekohľadu (zväčšenie 7x50) a akusticky na 

základe hlasových prejavov samcov. Sledované druhy a stanovištia dokumentujeme aj 

fotografiami, ktoré sú nasnímané fotoaparátom značky BenQ (4x10 zoom) a druhy 

determinujeme aj pomocou ornitologického kľúčom „Collins Bird Guide: The Most Complete 

Guide to the Birds of Britain and Europe“ [8]. Slovenské názvy, zaradenie do systému a 

autorov opisu uvádzame podľa „Kovalik Peter a kol. - Slovenské mená vtákov sveta [9].“ 

Zistené druhy klasifikujeme základnými kvantitatívnymi charakteristikami 

ornitocenóz [10]. Z kvantitatívnych charakteristík ornitocenóz hodnotíme: 

1. abundancia (Nmax) - celkový počet jedincov zaznamenaných na daných lokalitách 

2. denzita (ex/10ha) 

3. dominancia (D): viac ako 10 % - eudominantný druh 

 5 – 10 % - dominantný druh 

 2 – 5 % - subdominantný druh 

 1 – 2 % - recendentný druh 

 menej ako 1 % - subrecendentný druh 

5. Shannonov-Weanerov index diverzity (H´) 

6. Index ekvitability (E) 

  

Výsledky a diskusia 

 Za hniezdne obdobie v roku 2014 sme na skúmaných úsekoch zaznamenali celkovo 44 

hniezdiacich druhov avifaunu. Návšteva lokalít bola uskutočnená vo vrchole hniezdneho 

obdobia na danom území, a to konkrétne dňa 23.4.2014 a 24.4.2014. Systematický prehľad 

druhov s vybranými ekologickými metrikami interpretuje (Tab. 1.). 
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Tab. 1. Vybrané kvantitatívne charakteristiky zaznamenaných druhov za hniezdnu sezónu 2014. 
Vysvetlivky: „N“ – absolútna početnosť, „D“ – dominancia, „Den“ – denzita, „H`“ – index diverzity, 

„E“ – index ekvitability 
 

Druh 
PN úsek NM úsek 

N D 
(%) 

Den 
(ex/10ha) 

H` E N D 
(%) 

Den 
(ex/10ha) 

H` E 

Aegithalos caudatus    0   1 0,39 0,1   
Alauda arvensis    0   2 0,77 0,2   
Alcedo atthis    0   6 2,32 0,6   
Anas platyrhynchos 33 8,123 3,3   23 8,88 2,3   
Ardea cinerea    0   1 0,39 0,1   
Buteo buteo    0   1 0,39 0,1   
Carduelis carduelis  2 0,49 0,2        
Certhia brachydactyla  2 0,49 0,2        
Coccothraustes 
coccothraustes  

3 0,74 0,3  
 

5 1,93 0,5  
 

Columba palumbus  17 4,19 1,7   2 0,77 0,2   
Corvus cornix  5 1,23 0,5        
Cuculus canorus  5 1,23 0,5   3 1,16 0,3   
Cyanistes caeruleus  3 0,74 0,3   5 1,93 0,5   
Cygnus olor 22 5,42 2,2   5 1,93 0,5   
Dendrocopos major  3 0,74 0,3   3 1,14 0,3   
Dryocopus martius  1 0,25 0,1        
Emberiza citrinella  10 2,46 1   14 5,32 1,4   
Erithacus rubecula  2 0,49 0,2   3 1,14 0,3   
Falco tinnunculus  1 0,25 0,1        
Fringilla coelebs 17 4,19 1,7   23 8,75 2,3   
Chloris chloris  1 0,25 0,1   3 1,14 0,3   
Jynx torquilla  10 2,46 1   5 1,90 0,5   
Larus canus   0   1 0,38 0,1   
Larus ridibundus  84 20,69 8,4        
Locustella fluviatilis  2 0,49 0,2        
Luscinia megarhynchos  29 7,14 2,9   9 3,42 0,9   
Mergus merganser    0   2 0,76 0,2   
Nannus troglodytes    0   3 1,14 0,3   
Parus major  22 5,42 2,2   23 8,75 2,3   
Phasianus colchicus  8 1,97 0,8   8 3,04 0,8   
Phylloscopus collybita  25 6,16 2,5   19 7,22 1,9   
Phylloscopus sibilatrix  4 0,99 0,4        
Phylloscopus trochilus  1 0,25 0,1   1 0,38 0,1   
Pica pica  1 0,25 0,1   1 0,38 0,1   
Picus viridis    0   2 0,76 0,2   
Sitta europaea  7 1,72 0,7   6 2,28 0,6   
Streptopelia turtur  1 0,25 0,1        
Sturnus vulgaris  25 6,16 2,5   3 1,14 0,3   
Sylvia atricapilla  25 6,16 2,5   25 9,51 2,5   
Sylvia communis  1 0,25 0,1   1 0,38 0,1   
Sylvia curruca  4 0,99 0,4   3 1,14 0,3   
Turdus merula  23 5,67 2,3   18 6,84 1,8   
Turdus philomelos    0   12 4,56 1,2   
Turdus pilaris  7 1,72 0,7   21 7,99 2,1   

 
406 

 = 
2,27 

 = 
      0,92 

1,26 0,82 263 
 = 

2,27 
 = 

0,60 
1,34 0,87 
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Na piešťanskom transekte sme v hniezdnej sezóne 2014 zaznamenali celkovo 34 

druhov avifauny, na novomestskom 35 druhov.  

Celková absolútna abundacia bola však výrazne vyššia v piešťanskom úseku (406 

sledovaných jedincov oproti 263 na novomestskom). Môže zato najmä typ biotopu 

a lokalizácia prvých stanovíšť v piešťanskom úseku, ktoré sa nachádzajú v suburbánnej 

oblasti, kde je vyššia početnosť synantropných druhov ako sú čajky, zúbkozobce, vrany, a iné. 

Medzi eudominantné druhy na piešťanskom transekte patril Larus ridibundus 

s celkovou dominanciou 20,69 %, na novomestskom žiaden druh nevykazoval hodnotu 

eudominancie. Medzi dominantné druhy na piešťanskom transekte patrili Anas platyrhynchos, 

Cygnus olor, Luscinia megarhynchos, Parus major, Phylloscopus collybita, Sturnus vulgaris, 

Sylvia atricapilla a Turdus merula, na novomestskom to boli Anas platyrhynchos, Emberiza 

citrinella, Fringilla coelebs, Parus major, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, Turdus 

merula a Turdus pilaris. V zastúpení subdominantov v piešťanskom úseku boli registrované 

druhy Columba palumbus, Emberiza citrinella, Fringilla coelebs a Jynx torquilla, 

v novomestskom Alcedo atthis, Luscinia megarhynchos, Phasianus colchicus, Sitta europaea 

a Turdus philomelos. Recendentné druhy v piešťanskom úseku zastupovali Corvus cornix, 

Cuculus canorus, Phasianus colchicus, Sitta europaea a Turdus pilaris, v novomestskom 

Coccothraustes coccothraustes, Cuculus canorus, Cyanistes caeruleus, Cygnus olor, 

Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Chloris chloris, Jynx torquilla, Nannus troglodytes, 

Sturnus vulgaris a Sylvia curruca. Medzi poslednú subrecendentnú triedu patrili v 

piešťanskom transekte Carduelis carduelis, Certhia brachydactyla, Coccothraustes 

coccothraustes, Cyanistes caeruleus, Dendrocopos major, Dryocopus martius, Erithacus 

rubecula, Falco tinnunculus, Chloris chloris, Locustella fluviatilis, Phylloscopus sibilatrix, 

Phylloscopus trochilus, Pica pica, Streptopelia turtur, Sylvia communis a Sylvia curruca a v 

novomestskom transekte subrecendentov  reprezentovali Aegithalos caudatus, Alauda 

arvensis, Ardea cinerea, Buteo buteo, Columba palumbus, Larus canus, Mergus merganser, 

Phylloscopus trochilus, Pica pica, Picus viridis a Sylvia communis. 

Medzi druhy s najväčšou denzitou jedincov na plochu 10ha patrili v piešťanskom 

úseku Larus ridibundus 8,4 ex/10ha, Anas platyrhynchos 3,3 ex/10ha, Luscinia megarhynchos 

2,9 ex/10ha, Phylloscopus collybita 2,5 ex/10ha, Sturnus vulgaris 2,5 ex/10ha, Sylvia 

atricapilla 2,5 ex/10ha, Turdus merula 2,3 ex/10ha, Parus major 2,2 ex/10ha a Cygnus olor 

2,2 ex/10ha. V novomestskom úseku najväčšiu denzitu druhov dosahovali Sylvia atricapilla 

2,5 ex/10ha, Anas platyrhynchos 2,3 ex/10ha, Fringilla coelebs 2,3 ex/10ha, Parus major 2,3 

ex/10ha a Turdus pilaris 2,1 ex/10ha. 
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Index diverzity v piešťanskom úseku vykazoval hodnotu 1,26, ekvitability 0,82, 

v novomestskom index diverzity 1,34 a ekvitability 0,87. 

 

 

 
Obr. 1. Abunančná komparácia druhov medzi piešťanským a novomestským transektom za hniezdne 

obdobie 2014 

 

Z grafu (Obr.1.) vplýva, že celková abundancia druhov bola výrazne vyššia v 

piešťanskom úseku toku Váhu ako v novomestskom. Možno to badať najmä u sociálne 

žijúcich druhov, u ktorých sa prejavuje efekt postupnej synantropizácie, a ktorých početnosť 

dosahovala vyššie hodnoty v práve v piešťanskom, antropicky viac pozmenenom prostredí.     

 

Záver 

 Cieľom práce bola kvalitatívno-kvantitatívna analýza a komparácia ornitocenóz 

v dvoch úsekoch stredného toku Váhu medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom 

v hniezdnom období 2014. Výskum bol realizovaný bodovou metódou v dvoch sčítacích 

termínoch hniezdiacich druhov. Zo získaných terénnych dát sme vypočítali základné 

charakteristiky ornitocenóz s ich ekologickými metrikami (abundancia, dominancia, diverzita, 

index diverzity a ekvitability). Zistili sme, že výsledné údaje sa v nameraných hodnotách líšili 

medzi dvoma stanovenými transektmi (piešťanský a novomestský).  

Na základe vyššie uvedených charakteristík sme chceli poukázať na druhovú bohatosť 

týchto posledných zvyškov lužného ekosystému Váhu, ktoré sú v súčasnosti neustále 
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fragmentované antropickými aktivitami na posledné vzácne enklávy tohto typu biotopu. Iba 

vhodnými manažmentovými opatreniami a zmierňovaním drastických zásahov do tohto 

územia (odlesňovania, ťažba štrkopieskov, urbanizácia a iné) vieme zachovať estetickú 

a ekologickú hodnotu tohto biotopu pre avifaunu i pre ostatné druhy živočíchov. 
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Abstract 

Delta-opioid receptors play an important role in emotional processing, mood and pain. Receptor proteins are 
distributed throughout brain substructure, include hippocampus. In some brain structure inhibit neuronal activity by 
decrease of neuronal firing or decrease of neurotransmitter release. To identify how δ-opioid receptors affect 
hippocampal excitability, we examined the effects of an antagonist (naltrindole) on the firing activity of hippocampal 
pyramidal neurons. Application of naltrindole inhibited the firing of action potential series as well as the spontaneous 
activity of these neurons. We suggest that an inhibition of the δ-opioid receptors suppresses the excitability of 
hippocampal neurons from newborn rats. 

 

Keywords: hippocampal neurons; δ-opioid receptor; spontaneous activity 

 

Introduction  

Hippocampus is a brain structure that contributes to learning, memory and spatial 

navigation. Also, it is brain region that suffers damage in Alzheimer disease, temporal lobe 

epilepsy or schizophrenia. Two types of opioid receptors are expressed in hippocampus: δ-opioid 

receptors in high concentration and µ-opioid receptors in low concentration [1]. It is known that 

δ-opioid receptors inhibit neuronal excitability. Activation of delta-opioid receptors can affect 

hippocampal excitability either directly by attenuation of adenylyl cyclase-cyclic adenosine 

monoposphate- protein kinase A signaling pathway [2] or indirectly by inhibition of GABAergic 

interneurons [3]. 

In our work we investigated role of δ-opioid receptors on action potential firing in a 

primary culture of rat hippocampal neurons. 

 

Materials and methods 

Hippocampal neurons were isolated from newborn Wistar rats by a modified procedure 
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according to Kubista et al. [4]. Cells were cultivated in customized Dulbecco’s modified Eagle 

medium (DMEM) with high content of glucose enriched with L-glutamine with the addition of 

10% heat inactivated fetal bovine serum (FBShi), 2 mM MgCl2, 10 nM progesterone, 10 mM 

putrescine, 12.5 mg/ml Insulin-Transferrin-Sodium Selenite supplement (ITSS), 0.75% or 0.25% 

penicillin/streptomycin (P/S) and 125 µg/ml PlasmocinTM. Cells were planted on Petri dishes in a 

density of 70 000 cells/coverslip. Neurons were incubated in a humidified incubator in an 

atmosphere of 5% CO2 at 37°C. One day after isolation was medium with 0.75% P/S changed to 

medium with 0.25% P/S. All chemicals except ITSS (Roche, Slovakia) were purchased from 

Sigma-Aldrich, Slovakia. 

Excitability of hippocampal neurons was measured in whole-cell configuration of the 

patch-clamp technique with EPC-10 patch-clamp amplifier (HEKA Electronic, Lambrecht, 

Germany). 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 KOH). 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 3.5 

MΩ. The cell capacitance was 30±2 pF. Delta-opioid receptors antagonist naltrindole (100 nM, 1 

µM, 10 µM or 100 µM) were added to the bath solution and applied to a close proximity of a 

measured cell by perfusion system. All chemicals were purchased from Sigma-Aldrich, Slovakia. 

Statistical analyses were made in SigmaPlot 12.5. Results are presented as a mean ± 

S.E.M. Statistical differences among independent groups were determined by one-way repeated 

measures 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 

Two modes of hippocampal excitability were analyzed: evoked action potential series 

(Fig. 1) and a spontaneous activity (Fig. 3). Firing of action potential series was activated by 

a 300 ms long depolarizing current pulse. Holding membrane potential was maintained at -70±0.4 

mV. 
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Fig. 1 Evoked action potential series observed under the control condition (black line) and in the presence of 
naltrindole (red line). Four concentration of naltrindole were used: A-100 nM; B-1 µM; C-10 µM and D-100 µM. 

 

Evoked action potential series were changed upon of application of 1 µM, 10 µM and 100 

µM naltrindole. 100 nM concentration was without any effect. Number of action potential in 

series decreased significantly after administration of 1 µM, 10 µM or 100 µM naltrindole from 

approximately 7 APs in control to 5 (1 and 100 µM) or 3 (10 µM) APs in series. Application of 

100 nM naltrindole did not alter this parameter (Fig. 2). We concluded that an inhibition of δ-

opioid receptors may suppress excitability of rat hippocampal neurons in primary culture. 
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Fig. 2 Number of action potentials in series observed under the control condition (black line) and in the 

presence of naltrindole (red line). Four concentration of naltrindole were used: A-100 nM; B-1 µM; C-10 µM and 
D-100 µM Number of tested cells is indicated. Each value is expressed as a mean ± S.E.M. *** p<0.001. 
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Spontaneous activity was measured for 5 minutes under the control conditions and in the 

presence of naltrindole. It was measured after at a natural membrane potential of measured cell 

(Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 Spontaneous activity observed under the control condition (black line) and in the presence of 10 

µM naltrindole (red line). 
 

Concentration dependence of spontaneous activity suppression was similar to that 

observed in evoked action potential series. Number of spikes decreased after administration of 1 

µM, 10 µM or 100 µM naltrindole to less than 40% of control. 100 nM seems to be a threshold 

concentration for this effect (Fig. 4). We concluded that an inhibition of δ-opioid receptors may 

suppress excitability of rat hippocampal neurons in primary culture. 
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Fig. 4 Number of of spikes/5minutes observed under the control condition (black line) and in the presence of 
naltrindole (red line). Four concentration of naltrindole were used: A-100 nM; B-1 µM; C-10 µM and D-100 µM 

Number of tested cells is indicated. Each value is expressed as a mean ± S.E.M. * p<0.05; ** p<0.01. 
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Conclusion 
Delta opioid receptors are expressed in the hippocampus in high concentration. Our 

results demonstrate involvement of these receptors in control of excitability in hippocampal 

pyramidal neurons from newborn rat. Antagonist of these receptors naltrindole significantly 

suppressed firing of evoked AP series and spontaneous activity in micromolar concentrations. 

Because of their ability to regulate the generation of action potentials are δ-opioid receptors a 

potential target for the treatment of disorders of the central nervous system. 
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Abstract  

Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68), a natural pathogen of murid rodents, is widely used as a 
model to study human gammaherpesviruses. In MHV-68, essential immediate early gene ORF50 encoding 
replication transactivator (Rta) controls the switch between lytic and latent gene expression programs. It is the 
only gene necessary and sufficient to initiate MHV-68 lytic replication during reactivation and de novo infection 
as well. Study on further murine gammaherpesviruses, MHV-72 and MHV-4556, showed reduced reactivation 
of this viruses from latency ex vivo in spleen, lung, and thymus of experimentally infected mice. In this study we 
identified an identity of MHV-4556, MHV-72, and MHV-68 in the sequence of viral ORF50 and its Rta 
promoter and evaluated of methylation status of promoter during latency and ex vivo reactivation. However, the 
ability of reactivation from latency is virus strain dependent most likely due mainly on different epigenetic 
regulation of Rta promoter region, such as DNA methylation, histone modifications and DNA susceptibility on 
demethylation enzymes as well. 

 

Keywords: murine gammaherpesvirus, epigenetic regulation, ORF50, Rta promoter, reactivation, latency 

 

Introduction 

Murid herpesvirus 4 (MuHV-4) also referred to as Murine gammaherpesvirus 68 

(MHV-68), a natural pathogen of murid rodents, is widely used as a model to study human 

gammaherpesviruses, Epstein-Barr virus (HHV-4, also known as EBV) and Kaposi´s sarcoma 

associated herpesvirus (HHV-8, also known as KSHV), answering recent aspects of virus 

infection and reactivation from latency, including a chronic infection which is associated with 

risk of lymphoproliferative disorders and oncogenesis. Together eight MHV designated -60, -

68, -72, -76, -78, -4556, -5682, and -Šumava were isolated first in Slovakia, later in the Czech 

Republic [1, 2]. To date, MHV-68 is the best-characterized isolate [3]. Despite the fact that 

only partial genome sequence of MHV-72 and MHV-4556 is known, some in vitro and in 

vivo pathogenetic studies revealed their close relation to MHV-68 but also some differences. 

Unlike MHV68, chronic infection with MHV-72 results in higher incidence of lymphomas (in 

liver, lung, adrenals). The latter rose to nearly three-fold in the drug treated mice compared to 

MHV-68 [4]. Moreover, replication of MHV-72 in mammary glands and its transmission 
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from infected mouse mother to neonates via breast milk was described. In a pilot study, 

genome restriction map, sequence of some genes (thymidine kinase, M3 protein, MK3 

protein, gp150), and some biological properties were found different from MHV-68 [4, 5, 6, 

7]. Recent results of our study on MHV-72 and MHV-4556 showed reduced reactivation rate 

from latency ex vivo (induced by trichostatin A (TSA)) in spleen, lung, and thymus of 

laboratory mice [8, 9].  

MHV-68 encodes for lytic cycle activator gene, ORF50, which controls transition 

from latency to lytic cycle via expression of Rta protein. In EBV and KSHV, two 

multifunctional proteins ZEBRA (BZLF1), Rta (BRLF1) and ORFK8, Rta (ORF50), are 

responsible for activating viral delayed-early gene expression, lytic viral DNA replication, 

and late gene expression. The Rta gene of gammaherpesviruses share similarities in genomic 

location, sequence, and splicing pattern, confirming that play conserved and important role in 

virus life cycle [10, 11, 12]. During latency, lytic cycle activator genes of all viruses 

mentioned are repressed [14]. During virus reactivation, the latency is disrupted by massive 

Rta expression which activates expression of cascade of lytic genes ultimately leading to 

virions production [13]. The physiological signals that cause reactivation of 

gammaherpesvirusesare not well understood. The molecular mechanisms of reactivation have 

been most extensively investigated in EBV and KSHV in vitro. In several studies have been 

shown that Rta can directly bind to target promoters via Rta-responsive cis elements or 

interacts with cellular transcription factors to indirectly regulate gene expression [15]. They 

are only few data available about mechanisms of reactivation from latency of prototype strain 

MHV-68. The effect of inhibitor of metyltransferases 5-AzaC and deacetylase inhibitor TSA 

upon virus reactivation was studied in S11E tumour cell line showing high reactivation rates 

to define some aspects of MHV-68 latency [16]. Together 15 methylation sites (CpG) were 

detected in MHV-68 Rta promoter and analyses confirmed differential methylation status of 

virion DNA, genomic virus DNA isolated from infected BHK cells, and latent viral DNA 

from MHV-68 latently infected cell line S11E during latency and reactivation induced with 5-

azaC and TSA. 

We suppose that unique properties of MHV-72 and MHV-4556, mainly in the context 

of reduced reactivation rate from latency, may have a relation to methylation status of 

promotor regulation region of transactivator gene ORF50. In this study, we investigated the 

epigenetic regulation of Rta promoter of three murine gammaherpesvirus strains during 

latency and reactivation. 
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Material and Methods 

Cells and viruses. BHK-21 (baby hamster kidney fibroblast cell line, [C-13] ATCC® CCL-

10™), and S11E (murine B-cell line transformed with MHV-68 obtained from prof. J.P. 

Stewart, PhD., Department of Veterinary Pathology, The University of Edinburgh, United 

Kingdom) cells were cultured in complete Dulbecco´s modified Eagle´s medium containing 

10% fetal bovine serum (HyClone) and 2 mM L-glutamine, 100 U of streptomycin and 100 U 

of penicillin per ml (Lonza). Experiments were performed with the MHV-68 clone f2.6, 

MHV-72 h3.7 clone and MHV-4556 i2.8 clone [7]. Virus stocks were prepared after infection 

of BHK-21 cells at the multiplicity of infection (MOI) of 0.05 PFU/cell. 

Animals. Six-weeks-old BALB/c mice were obtained from Laboratory Animal Breeding and 

Experimental Facility of Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno, Czech Republic. 

Mice were bred and housed in a specific pathogen-free barriers facility in accordance with 

institutional and state guidelines. The mice were infected intranasally with 2x105 PFU of 

virus in 25µl of DMEM following isoflurane anesthetization. Mice were sacrificed by 

isoflurane and cervical dislocation at 21, 35, and 42 days post infection. Spleens, lungs and 

thymus were harvested and used for genomic DNA isolation.  

Genomic DNA isolation. Genomic DNA from tissues and from S11E cells was extracted 

using the QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen).  

Bisulfite conversion, COBRA, PCR and cloning. Bisulfite conversion of genomic DNA (up to 

600ng) was performed using the EpiJET kit for bisulfite conversion (Thermo Scientific). 

Bisulfite conversion was followed by Combined Bisulfite Restriction Analysis (COBRA) and 

converted DNA was digested with combination of methylation specific restriction enzymes 

MspI/HpaII (Thermo Scientific). For sequencing the genomic region (67907–69373nt) of 

MHV-72 and MHV-4556 corresponding to the ORF50, the following primers were used: 

50WF1 5´-GGCCGCAGACATTTAATGAC-3´and 50WR1 5´-

AACTGGAACTCTTCTGTGGC-3´. For the analyses and sequencing of the Rta promoter 

region (1156 bp; 65644–66800nt) on the template of non-converted DNA, the whole promoter 

region was amplified using primers: CPORF50/F1 5´-CAAGGACCATGGCAACTAGTCTC-

3´and CPORF50/R2 5´-CTACCTTATCGGCTGAAGGGG-3´. All fragments were cloned 

into the pJET1.2 blunt cloning vector system (Thermo Scientific) and analysed by 

sequencing. The obtained sequences were consequently compared with the reference 

sequence of MHV-68. 
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Results and discussion 
MHV-68 encodes an immediate-early replication transactivator protein Rta/ORF50 in 

a similar genomic location like other gammaherpesviruses. Moreover, all gammaherpesvirus 

Rta transcripts share a similar architecture. They comprise two exons separated by an intron, 

which is essentially composed of the ORF49 gene [17] (Fig.1). In each case, splicing of the 

two exons and excision of the intervening intron results in a single, major Rta transcript, but 

there are also many bicistronic alternatively spliced Rta-containing transcripts. Despite of 

fact, that ORF50 genes of gammaherpesviruses are highly conserved, the amino acid 

similarity between KSHV and RRV Rta is 55%, between KSHV and MHV-68 Rta is 43%, 

and between RRV andMHV-68 Rta is 47% .Our study is the first to focus on characterization 

of ORF50 gene (67907–69373nt) and its proximal region (1156 bp; 65644–66800nt) of 

MHV-72, and MHV-4556 in comparison to prototype strain MHV-68. 

 
Fig. 1. Schematic diagram of the ORF50/Rta MHV-68. 

(A) The genomic location of ORF50. The nucleotide numbers are assigned on the basis of the MHV-68 sequence 
in the National Center for Biotechnology Information database [18]. (B) Detail view of the ORF49, ORF50 and 

M7 genomic region.(C) Scheme of Rta transcription region. 
 

We determined the primary structure of ORF50 and its promoter of MHV-72 and MHV-4556 

(Fig.1 C). The sequence analysis showed identity of both sequences in them with MHV-68. 

Even though, the primary sequence of the ORF50 and its promoter is identical for all three 

strains, strain dependent ability of reactivation may be associated still with Rta protein, 

mainly with different epigenetic modification of Rta promoter such as its methylation status 

and susceptibility on demethylation enzymes.  

For analysisof DNA methylation status of the Rta promoter, we used:1. DNA isolated from 

BHK-21 cells after infection with MHV-4556-lytic replication; 2. DNA isolated from the 
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lungs of mouse 14 days after infection with MHV-4556 and MHV-72-early latency; 3. DNA 

isolated from the spleen of mouse 35 days after infection with MHV-4556 and MHV-72-late 

latency; 4. DNA isolated from the spleen of mouse, 35 days after infection with MHV-4556 

and MHV-72, after ex vivo reactivation induced by TSA – ex vivo reactivation; 5. DNA 

isolated from S11 cell line – natural reactivation. In this cell line MHV-68 occurs in the state 

of either, latency and reactivation.  

We have found out, that during the early latency in lungs (2) and in the late latency in the 

spleen (3), the Rta promoter region of MHV-4556 and MHV-72 is completely methylated (5-

mC+ 5-hmC). We have also found out, that during the lytic replication of MHV-4556 (1), 

during the reactivation induced by TSA (4) and also during the natural reactivation (5), the 

Rta promoter shows the presence of either, methylated (5-mC+5-hmC) and unmethylated 

cytosines (data not shown).  

In the analysis of methylation/demethylation status of MHV-4556 and MHV-72 Rta 

promoters during latency and after induced ex vivo reactivation, we will continue by the 

performing of the bisulfite conversion of unmethylated cytosines for its quantification. In the 

fact, that ex vivo induced reactivation does not include the complexity of in vivo processes, we 

have induced virus reactivation from latency (at 21., 35., and 42. day after infection) in vivo 

by subcutaneously TSA inoculation of mice. In the present time, the analysis of the 

methylation/demethylation status of MHV-72 and MHV-4556 Rta promoters after induced 

reactivation in vivo is still in the process using methods mentioned above. 

 
Conclusion 

In our study we focused on characterization of essential immediate early lytic switch 

ORF50 gene of MHV-72 and MHV-4556 in comparison with prototype strain MHV-68. Our 

studies have shown that the primary sequence of ORF50 and its promoter is identical for all 

three viral strains. We assumed that differences in reactivation may be associated with 

different epigenetic modification of Rta promoter. We have found out, that during latency (35 

days post infection) Rta promoter region of MHV-4556 and MHV-72 is completely 

methylated like, as that of MHV-68. For complete characterization of epigenetic events would 

be beneficial to induce MHV reactivation from latency in vivo by the TSA. Therefore, our 

next aim will be to analyze the methylation/demethylation status of MHV-72 and MHV-4556 

Rta promoters after induced reactivation in vivo. 
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Abstract 

Effect of PDI with methylene blue as photosensitizer on various microorganisms. 
The increasing resistance of microorganisms, which caused infectious diseases, is a motivation for 

searching of alternative methods useful for elimination of these agents. Photodynamic inactivation (PDI) can be 
an appropriate solution for the treatment of the superficial and oral infections and for sterilization of hospital 
equipment. Advantages of PDI are the rapid and non-invasive application of a substance in vivo, effective 
elimination of microorganisms shortly after irradiation.  
 The purpose of these study was to compare the impact of PDI on prokaryotic (Escherichia coli, 
Streptococcus. mutans) and eukaryotic (Candida albicans) microorganisms (MO), which caused oral infections 
and contamination of hospital equipments. As photosensitizer was chosen phenothiazine dye methylene blue 
(MB). When the suitable concentrations the MO was determined, two types of the light source were compared – 
red LED light (λmax=650 nm) and laser (λmax=600 nm). PDI has proved as suitable method for elimination of all 
three types of MO. Irradiation with laser insured greater mortality in less time.  
 

Keywords: S. mutans; E. coli; C. albicans; methylene blue; photodynamic inactivation. 

  

Úvod a formulácia cieľa 

 Fotodynamická inaktivácia (PDI – Photodynamic Inactivation) bola objavená pred 

viac ako 100 rokmi, avšak s objavom antibiotík bolo jej použitie potlačené do úzadia 

a sústredené len na oblasť oftalmológie a liečby nádorových ochorení. S rastúcim počtom 

rezistentných a mnohonásobne rezistentných izolátov baktérií ale aj kvasiniek vyvolávajúcich 

rôzne infekčné ochorenia sa v súčasnosti dostáva do popredia ako alternatívna metóda liečby 

infekcií spôsobených rôznymi druhmi mikroorganizmov [1,2,3]. Princíp PDI spočíva vo 

využití vhodného fotosenzitizéra, ktorý v prítomnosti kyslíka v prostredí, po ožiarení svetlom 

s vhodnou vlnovou dĺžkou, generuje reaktívne formy kyslíka (ROS – Reactive Oxygen 

Species) ako singletový kyslík, voľné radikály a iné, ktoré sú toxické pre mikrobiálne bunky 

(obr. 1) [4]. Výhodou PDI je najmä eliminácia izolátov rezistentných voči rôznym 

antimikrobiálnym látkam [4,5].  
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Obr.1. Fotodynamická inaktivácia [6 - upravené] 

 

 Ako fotosenzitizér bolo v práci využité fenotiazínové farbivo metylénová modrá 

(MB), ktorá po ožiarení červeným svetlom (λ 576 - 672 nm) inhibuje rast širokého spektra 

mikroorganizmov. V súčasnosti sa v klinickej praxi využíva na dezinfekciu krvi, sterilizáciu 

ústnej dutiny a koreňových kanálikov a pri liečbe parodontitídy [7,8].  

  Cieľom predloženej práce bolo porovnať vplyv MB na vybraných zástupcov 

prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmov po aktivácii dvoma typmi červeného 

svetla.  

 

Materiál a metódy 

V experimentálnej časti práce boli použité dva štandardné kmene baktérií Escherichia 

coli CCM 3954 (Gram-negatívna baktéria) (Brno, Česká Republika), Streptococcus mutans 

ATCC 35668 (Gram-pozitívna baktéria) (Americká zbierka mikroorganizmov, Washington 

DC, USA), a jeden štandardný kmeň kvasinky Candida albicans SC5314 [10]. 

Suspenzia baktérií z exponenciálnej fázy rastu (OD600 = 0,5) bola pipetovaná do 96-

jamkovej mikrotitračnej platničky (Sarstedt, Nemecko) a bola pridaná MB (LobaFeinchemie, 

Rakúsko) v koncentrácii v závislosti od použitého mikroorganizmu (E. coli - 0,0026 mM, S. 

mutans – 0,00065 mM,). Po celonočnej kultivácii C. albicans, bola suspenzia kvasiniek 2-krát 

premytá roztokom 1x PBS a hustota buniek bola upravená na 1.103 buniek/ml do RPMI 1640 

média bez fenolovej červenej (Biowest, Francúzsko) s pridaním 165 mM MOPS. Pri C. 

albicans boli testované nasledovné koncentrácie MB: 0,06 mM, 0,03 mM, 0,015 mM. Na 

ožarovanie boli použité dva typy svetla - monochromatické červené LED svetlo (1,67 mW 

cm-2, λmax = 650 nm) a laser (190 mW cm-2, λmax = 660 nm ). Po ožiarení LED svetlom (rôzne 
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časové intervaly v závislosti od testovaného mikroorganizmu) boli mikrobiálne suspenzie 

nariedené sériou desiatkových riedení v 1x PBS a očkované na agarové platne - Mueller 

Hinton agar (Biolife, Taliansko) pre E. coli a Brain Heart Infusion agar (Biolife, Taliansko) 

pre S. mutans a kultivované 24 h pri 37 °C. YPD agar (1 % kvasničný autolyzát, 2 % 

mykologický peptón, 2 % glukóza Biolife, Taliansko) bol použitý pri kultivácii C. albicans. 

Po ožarovaní LED svetlom bola suspenzia kvasiniek s MB ako aj kontroly bez ožarovania 

kultivované v tme ďalších 24 h pri 37 °C a následne nariedené a vysievané na YPD agarové 

platne. Testované suspenzie mikroorganizmov boli pred ožarovaním laserom predinkubované 

s MB (rôzne koncentrácie) v tme 1 h pri 37 °C. PDI bola vyhodnotená metódou CFU (colony 

forming units) a inhibícia mikrobiálneho rastu bola vyjadrená v %. 

 

Výsledky a diskusia 

Pre E. coli bola na základe predchádzajúcich štúdií [11] zvolená 0,0026 mM MB. Po 

2,5 h ožarovaní červeným LED svetlom (15 J.cm-2) v prítomnosti MB bola zaznamenaná 47% 

inhibícia rastu. Po ožarovaní laserom počas 120 s (22,8 J.cm-2) bola dosiahnutá 98,7% 

inhibícia rastu.  

Koncentrácia 0,0026 mM ako aj o polovicu nižšia 0.0013 mM mala už po 1 h 

ožarovania (6 J.cm-2) LED svetlom letálny účinok na S. mutans (100% mŕtvych buniek). Po 

skrátení doby ožarovania na 10 min (1 J.cm-2) bolo dosiahnuté zníženie rastu o 97% v prípade 

vyššej koncentrácie a 73% pri nižšej koncentrácii. Použitím 0,00065 mM MB a ožarovaním 

10 min bolo dosiahnuté 52% zníženie rastu. Pri ožarovaní laserom pri rovnakej koncentrácii 

MB bola dosiahnutá inhibícia rastu 94,4% počas 120 s.  

PDI červeného LED svetla a MB (0,007 až 0,140 mM) testoval aj Peloi a kol. [12] (5 

mW, pri 30 min 5,1 J.cm-2) na S. aureus, E. coli and C. albicans a taktiež Smolinská a kol. 

[13] (1.019 mW, 8 h 58.41 J cm-2). Chan a Lai [14] testovali PDI MB a laseru (100 mW) na 

periodontálne patogény a po 60 s ožarovania (21.2 J cm-2) dosahovali 94–100% inhibíciu 

rastu.  

V prípade C. albicans bola dosiahnutá inhibícia rastu 44,5% pri 0,015 mM MB a 

95,5% pri 0,03 mM po 2,5 h ožarovaní LED svetlom (15 J.cm-2), pričom pri 0,03 mM MB už 

bol zaznamenaný aj 36,7% úhyn kvasiniek v tme. Preliminárne výsledky s použitím lasera 

naznačujú 50% inhibíciu prežívania planktonických buniek C. albicans inkubovaných 1 h 

s 0,03 mM MB a následne ožarovaných 5 min (57 J.cm-2). Pre porovnanie, Kato a kol. [15] 

testovali 0,05 mM MB a laser (λ = 660 nm, 75 mW cm-2, 9 - 27 J.cm-2) na dosiahnutie 
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fotodynamickej inhibície. Rodrigues a kol. [16] pozorovali fotodynamický inhibičný účinok 

LED svetla (9,8 mW.cm-2 , 15 J.cm-2 ) a MB (0,0025 – 0,005 mM ) pri kvasinke C. albicans.  

 

Záver 
 PDI ako alternatívna metóda sa javí ako vhodná pre elimináciu prokaryotických aj 

eukaryotických mikroorganizmov vyvolávajúcich infekcie. Zvolený fotosenzitizér – MB 

úspešne znížila schopnosť prežívania pri všetkých vybraných MO pričom jej koncentrácia sa 

zvyšovala vzhľadom na ich fyziologické vlastnosti (najmä bunkovej steny) – najnižšia 

koncentrácia MB (0,00065 mM) bola potrebná pre inhibíciu rastu Gram-pozitívnej baktérie S. 

mutans, pre zástupcu Gram-negatívnych baktérií – E. coli bola táto koncentrácia 4-krát vyššia 

(0,0026 mM) a pre zástupcu eukaryotických MO, kvasinku C. albicans bola ako vhodná 

stanovená najvyššia koncentrácia MB (0,03 mM). Vzhľadom na parametre testovaných svetiel 

(výkon, účinnosť, maximum vlnovej dĺžky) bol účinnejší laser, pričom vďaka jeho 

vlastnostiam a schopnosti lepšej fokusácie sa dosiahli vyššie inhibičné účinky za kratší čas 

v porovnaní s LED svetlom.   

V praxi je dôležité pre výber vhodného typu svetla zvážiť najmä veľkosť plochy akú 

potrebujeme ožarovať (pre sterilizáciu pomôcok je vhodné LED svetlo), ako aj vhodnú dobu 

ožarovania (pre elimináciu MO v ústnej dutine je vhodnejšie používať svetlo s vyšším 

výkonom a znížiť tým dobu ožarovania).  
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Abstract 

Quantification of Candida utilis DNA 
The yeast Candida utilis represents industrially important yeast which is used as a whole-cell food 

aditive and as a recombinant host for production various small molecules and proteins of applied interest. Unlike 
other Candida members, it is not a member of CUG- glade of Candida species, which employ an alternative 
codon usage. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) classified this unconventional yeast as GRAS 
(Generally Recognised As save). Moreover, C. utilis is able to grow to high densities on numerous inexpensive 
substrates including pentose sugars, organic acids, alcohols, urea or various amino acids. The aim of our work is 
to quantify the content of Candida utilis genomic DNA and to compare it with three other yeast species including 
Saccharomyces cerevisiae, Kluveromyces lactis and Pichia pastoris. To achieve this aim we used several 
methods that are written in this paper. 
 

Keywords: Candida utilis; Real Time PCR; content of DNA 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Candida utilis patrí medzi priemyselne významné kvasinky, využíva sa najmä v 

potravinárstve ako prídavná látka. FDA (Food and Drug Administration) klasifikovala túto 

nekonvenčnú kvasinku ako GRAS (Generally Recognised As Save), čo znamená, že 

neobsahuje endotoxíny a nie je zdraviu škodlivá [1]. Svoje uplatnenie našla aj pri produkcii 

rôznych malých endogénnych molekúl ako napr. glutatión [2], biotín [3] či proteínov, vrátane 

enzýmov ako invertáza [4]. Candida utilis narozdiel od iných zástupcov rodu Candida 

prekladá CUG kodón podľa klasického genetického kódu na leucín, čo značne uľahčuje 

optimalizáciu kodónov pri heterologickej expresii. Medzi jej ďalšie výhody patrí rýchly rast 

do vysokej hustoty buniek na lacných uhlíkatých a dusíkatých médiach ako sú pentózové 

cukry, organické kyseliny, močovina, amónne soli a rôzne aminokyseliny [5]. Na základe 

poznatkov, že Candida utilis má 3- 5 krát vyšší obsah genómovej DNA v porovnaní so 

Saccharomyces cerevisiae [6] sme sa rozhodli definovať a porovnať množstvo genómovej 

DNA štyroch druhov kvasiniek. Na analýzu sme si zvolili kvasinky Pichia pastoris, 

Kluveromyces lactis a Saccharomyces cerevisiae, ktorých celkové množstvo DNA sme 

porovnávali s celkovou DNA C. utilis. Nakoľko je C. utilis polyploidná, predpokladali sme, 

že obsah jej DNA presiahne koncentrácie DNA ostatných kvasiniek, keďže kvasinky 

P. pastoris a K. lactis sú diploidné a S. cerevsiae sa nachádza prevažne v haploinom štádiu. 
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Genómovú DNA sme izolovali pomocou klasickej izolácie a taktiež pomocou kitu od DNeasy 

Tissue Kit (Qiagen), ktoré sú popísané v metódach. Ďalším našim cieľom bolo stanoviť počet 

kópii maltázového génu u príslušných delečných multantov C. utilis pomocou Real Time 

PCR. Vychádzali sme z predpokladu, že divý typ C. utilis je tetraploid [6] a na základe tohto 

predpokladu sme očakávali, že počet kópii tohto génu bude u delečných mutantov znížený. V 

najbližšej budúcnosti by sme chceli kvantifikovať obsah DNA C. utilis pomocou prietokovej 

cytometrie, ktorá predstavuje rýchlu a spoľahlivú metódu určenia obsahu DNA jednotlivých 

kvasinkových buniek. DNA analyzovaných buniek je fluorescenčne značená, pričom 

množstvo DNA v jednej bunke je definované intenzitou fluorescencie detekovanej viacerými 

lasermi. Postup prípravy buniek vhodných na analýzu prietokovou cytometriou je popísaný v 

metódach. 

 

Materiál a metódy 

Kvasinkové kmene: Candida utilis CCY 39-38-18, Pichia pastoris Y 114 30, Kluveromyces 

lactis 2359/152, Saccharomyces cerevisiae 

Kultivač né médium YPD (Yeast extract-peptone-glucose) - 1.0 % kvasničná extrakt, 2.0 % 

pepton, 2.0 % D-glukóza 

Primery 

Tab. 1. Použité primery na Real Time a ich nukleotidová sekvencia 
 

Primery Nukleotidová sekvencia 5'-3' 
mal 1 TTTCAAACTCTGGTCCTCGT 
mal 2 ACAATGACCAACTTCACCGA 

mal L1 AATATACAGAGACTTGATGGTGGA 
mal P2 ACATCAATCTTCTTGGTACCCT 

 

Izolácia chromozomálnej DNA z kvasinkových buniek 

 2 ml nočnej kultúry sme centrifugovali na centrifúge MiniSpin® (Eppendorf) 3 min pri 

4000 ot. min-1. Získaný sediment sme premyli v 1 ml deionizovanej vody a znova 

centrifugovali 3 min pri 4000 ot. min-1. Sediment zbavený kultivačného média sme 

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) a pridali 200 ng zymolyázy, 

ktorá slúži na rozrušenie hrubej kvasinkovej bunkovej steny. Následne sme bunky pre účinné 

rozrušenie bunkovej steny inkubovali pri 37°C 20 min na Thermomixer® comfort 

(Eppendorf). Po skončení inkubácie sme pridali 40 µl 10 % SDS a suspenziu udržiavali 5 min 

na ľade. Pridali sme 300 µl 5 mol.dm-3 octanu draselného pH 8,9 a centrifugovali 5 min pri 
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13400 ot. min-1. Supernatant sme prepipetovali do novej eppendorfky, pridali rovnaký objem 

chladeného izopropanolu a nechali vyzrážať 30 min pri -20°C. Centrifugáciou sme získali 

sediment, ktorý sme rozsuspendovali v 200 µl TE a pridali 1 µl RNázy (zásobná koncentrácia 

10 mg/ml), ktorá počas 30 min pri 37°C degradovala RNA. Potom sme pridali 1 ml 

chladeného etanolu a inkubáciou pri -20°C počas 30 min sme dosiahli vyzrážanie 

chromozomálnej DNA. Následnou centrifugáciou sme získali pelet, ktorý sme vysušili a 

rozsuspendovali v 50 µl deionizovanej vody. Opetovnou centrifugáciou sme získali prečistenú 

chromozomálnu DNA. 

 

Izolácia chromozomálnej DNA z kvasinkových buniek pomocou kitu 

 Na izoláciu chromozomálnej DNA sme použili DNeasy Tissue Kit (Qiagen) a 

postupovali podľa priloženého návodu.  

 

Kvantitatívne stanovenie      

 Optickú hustotu buniek sme zmerali pomocou spektrofotometra UV 1800 (Shimadzu) 

pri vlnovej dĺžke 600 nm. Túto metódu sme si zvolili na stanovenie OD hodnôt u štyroch 

vybraných druhov kvasiniek za účelom zistenia koncentrácie DNA. Ako blank sme použili 

fyziologický roztok alebo tekuté YPD. 2 ml nočnej kvasinkovej kultúry sme si pomocou 

fyziologického roztoku alebo YPD nariedili na rovnakú OD hodnotu. Následne sme bunky 

nariedili na koncentrácie 10-5 a 10-6 a vysiali na čisté YPD misky. Na základe počtu 

narastených kolónií a koncentrácie DNA, ktorú sme zmerali pomocou NanoDropu (Thermo 

Scientific), sme vypočítali výslednú koncentráciu genómovej DNA pomocou vzorca pre 

stanovenie výsledného počtu molekúl vyizolovaných na 10X buniek [7]. 

 

Vzťah pre výpočet výslednej koncentrácie DNA kvasiniek: 

A  počet buniek na 100 µl         

V  objem, v ktorom bola DNA rozpustená       

m  množstvo izolovanej DNA v µg (C*V*10-3)      

B  počel molekúl genómu/ 1µg..........dsDNA 1000 bp/ 1µg = 9,91x1011 molekúl; pre      

zjednodušenie výpočtu sme 1 kópiu všetkých chromozómov brali ako 1 molekulu. Počet molekúl 

genómu sme vypočítali ako pomer 9,91x1011/ veľkosť genómu danej kvasinky    

c  koncentrácia DNA v ng/ µl          

Výsledný vzorec pre stanovenie výsledného počtu molekúl izolovaných na 10x buniek:  

(C*V*10 -3) / A*B 
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Real Time PCR          

 Real time PCR sme uskutočnili na cykleri firmy Applied Biosystems. Primery ako aj 

všetky riedenia sme pripravili v Nuclease-Free Water, ktorá bola súčasťou kitu GoTaq® Real 

time qPCR and RT-qPCR Systems for Dye-Based Detection od Promegy. Primery sme si 

nariedili na pracovnú koncetráciu 10 pmol. Súčasťou kitu bol taktiež mastermix, ktorý 

obsahoval GoTaq Hot Start polymerázu, MgCl2, dNTP a reakčný pufor. Na detekciu bola 

použitá CXR farbička, ktorej fluorescencia sa zvyšuje po naviazaní na dsDNA. Reakciu sme 

si pripravili na 15 µl a program FAST so 40 cyklami opakovania. 

 

Príprava buniek na prietokovú cytometriu 

 Jednotlivé kvasinkové bunky sme kultivovali do hustoty buniek OD600 0,2- 0,6. 

Centrifugovali sme 107 buniek, sediment rozsuspendovali v 100% etanole a bunky fixovali 1 

h. pri laboratórnej teplote. Bunky sme znova centrifugovali a sediment premyli v milipórovej 

destilovanej vode. Následne sme sediment rozsuspendovali v 1 ml PBS roztoku a pridali 10 µl 

RNázy (20 mg/ ml) a inkubovali 1 h. pri 37°C. Ako farbičku sme použili propidium iodid (4 

mg/ ml). 

 

Výsledky a diskusia 

Po stanovení celkového počtu buniek na dané množstvo kultúry, z ktorej sme DNA 

izolovali, a po zmeraní výslednej koncentrácie, sme získané údaje použili na stanovenie počtu 

molekúl, ktoré sme vyizolovali na 106 buniek. Výsledný počet molekúl C. utilis sme 

porovnávali s hodnotami ostatných druhov kvasiniek (Tab. 2 a 3). 

 
Tab. 2. Výsledný počet molekúl vyizolovaných na 106 buniek pomocou klasickej izolácie 

 
Druh kvasinky Hmotnosť 

µg 
Počet molekúl 

genómu/1µg 
Množstvo DNA 

na 106 buniek 
Počet molekúl 

vyizolovaných 
na 106 buniek 

Porovnanie s 
C. utilis 

S. cerevisiae 314,82 8,06E+07 8,77E+00 7,07E+08 2,18E-01 
K. lactis 355,58 9,23E+07 1,54E+00 1,42E+08 1,08E+00 
C. utilis 377,7 6,79E+07 2,27E+00 1,54E+08 - 

P. pastoris 111,96 1,05E+07 1,08E+00 1,14E+08 1,36E+00 
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Tab. 3. Výsledný počet molekúl vyizolovaných na 106 buniek pomocou kitu DNeasy Tisue Kit (Qiagen) 
 

Druh kvasinky 
Hmotnosť 
µg 

Počet molekúl 
genómu/1µg 

Množstvo DNA na 
106 buniek 

Počet molekúl 
vyizolovaných na 

106 buniek 

Porovnanie s 
C. utilis 

S. cerevisiae 42,6 8,06E+07 1,19E+00 9,57E+07 7,81E-01 

K. lactis 143,12 9,23E+07 6,21E-01 5,73E+07 1,30E+00 

C. utilis 182,92 6,79E+07 1,10E+00 7,47E+07 - 
P. pastoris 17,66 1,05E+07 1,70E-01 1,79E+07 4,17E+00 

 

Porovnaním oboch typov izolácií z rovnakého množstva bunkovej kultúry, sme v 

prípade klasickej izolácie získali väčšie množstvo genómovej DNA. Pri prepočte na výsledný 

počet molekúl a následným porovnaním sme však nedosiahli zvýšený obsah celkovej DNA 

C. utilis v porovnaní s ostatnými tromi analyzovanými kvasinkami. 

Pomocou Real Time PCR sme zostrojili kalibračnú krivku pre divý kmeň C. utilis 

s primermi mal 1 a mal 2, ktoré boli navrhnuté na vydeletovanú časť α-glukozidázového génu. 

Ako referenčný gén sme použili tú časť α-glukozidázového génu, ktorá nebola vydeletovaná. 

Túto čast sme naapmlifikovali s dvojicou primerov mal L1 a mal P2 a vytvorili príslušnú 

kalibračnú krivku. Získané hodnoty sme pomocou rovnice kalibračnej krivky prepočítali na 

výslednú koncentráciu genómovej DNA (Tab. 6, Obr 1). 

 
Tab. 6. Tabuľka hodnôt získaných pomocou Real Time PCR štyroch vybraných klonov 

 Koncentrácia  

wt 2,12 divý kmeň 

1 0,49 1/4 mutant 

2 0,81 1/2 mutant 

3 1,52 3/4 mutant 

4 0,53 1/4 mutant 

 
 

Obr.1. Grafické znázornenie koncentrácie genómovej DNA u príslušných delečných mutantov 
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 Divý kmeň (wt) C. utilis vykazoval celkovú koncentráciu 2,12 ng a pomocou Real 

Time PCR sa nám podarilo overiť aj delečné mutanty. Po sérii opakovaní tejto metódy ¾ 

delečný mutant vykazoval výslednú koncentráciu 1,52 ng. Klony číslo 1 a 4, ktoré sme 

analyzovali ako ¼ delečné mutanty, mali výslednú koncentráciu 0,49 a 0,53 ng. Klon 2 sme 

stanovili ako ½ delečný mutant, nakoľko jeho výsledná koncentrácia celkovej DNA bola 0,81 

ng.  

 

Záver 

Sériou pokusov sa nám podarilo priblížiť k našej hypotéze, že pokiaľ sa jedná o 

tetraploidnú kvasinku, v prípade disrupcie 1 kópie maltázového génu získame ¾ delečného 

mutanta a v prípade troch disrupcií získame ¼ delečného mutanta. Ak by bola naša študovaná 

kvasinka Candida utilis diploid, bola by možná jedine jedna disrupcia maltázového génu na 

získanie delečného mutanta. Získané delečné mutanty by v tomto prípade neboli ¾ a ¼ ale iba 

½.  
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Abstract 

Study of  secretom yeast  C. utilis and preparation of constructs in silico 
The food yeast Candida utilis is an excellent host for production of heterologous proteins. Unlike other 

Candida members, it is not a member of CUG- glade of Candida species, which employ an alternative codon 
usage. Moreover, yeast are able to do the post-translational processing and secrete heterologous eukaryotic 
proteins in their native, biologically functional state. However, secretory expression of heterologous proteins in 
yeast is often limited at comparatively low levels. Factors affecting titer of heterologous protein secretion include 
the properties of the target protein, the host strain, leader sequence or vector system, The aim of our work is to 
optimalise the secretion of heterologous protein in nonconvential yeast Candida utilis. 
 

Keywords: yeast secretion system; secretion pathway; signal peptide; protease  
 

Úvod a formulace cíle 

 Eukaryotické kvasinky jsou schopny pomocí posttranslačních modifikací sekretovat  

heterologické eukaryotické proteiny v nativní, biologicky funkční formě. Fermentace 

zabezpečující rychlý růst buněk do vysoké hustoty buněk na chemicky definovaných médiích 

má velký význam pro large-scale průmyslovou produkci heterologní proteinů, kde je sekreční 

exprese důležitá pro zjednodušení down stream procesů [1]. V současné době existuje mnoho 

typů FDA-schválených terapeutických proteinů, které jsou produkovány v kvasinkových 

systémech [2]. Nicméně, exprese heterologních proteinů v kvasinkách má i své omezení. 

Faktory ovlivňující úroveň sekrece heterologního proteinu jsou vlastnosti cílového proteinu, 

výběr hostitelského kmene, nedostatek vektorů, výběr promotoru, využití kodonů, translační 

signály, zpracování a skládání proteinů a taktéž samotná sekrece. Z hlediska sekrece je velmi 

důležitá sekreční signální sekvence, která zabezpečuje a kontroluje vstup proteinů do 

sekrečních drah. Klasický signální peptid obsahuje nabitý N-konec, centrální hydrofobní jádro 

a na C-terminálním konci se nachází konsensus sekvence, která je rozpoznána a štěpená 

peptidázami v endoplazmatickém retikulu [3]. Nicméně, mnohé proteiny jsou stále 

vylučovány jen na poměrně nízké úrovni, i když transkripce nebo translace na úrovni cílového 

proteinu je dostatečně optimalizována pro nadměrnou expresi ve většině vhodných 

hostitelských  systémech [4]. Z toho vyplývá, že sekrece heterologních protein je nejen způsob 
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syntézy homogenních proteinů, ale také zahrnuje mnohé další faktory, jako je společná 

regulace nebo post-translační translokace nascentných proteinů do endoplazmatického 

retikulum (ER), skládání proteinů a kontrola kvality uvnitř ER, post-translační glykosylace v 

ER a Golgiho aparát, intracelulární uspořádání proteinů a třídění, proteolytické degradace a 

odpověď na stres a nadměrnou expresi. Proto kmenové inženýrství genetickou modifikací se 

stalo nejužitečnější a účinnou metodou pro překonání těchto nedostatků ve specifické 

produktivitě buněk [5].  

 Sekretom Candidy utilis není velmi známý, avšak nepřítomnost proteolytických 

proteinů v její sekretomu předurčuje tuto kvasinku jako vhodný hostitelský organismus pro 

extracelulární expresi. Navíc znalost genomové sekvence umožňuje porovnání této kvasinky s 

více charakterizovanými druhy, jako jsou Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae [6]. 

Cílem naší práce je sekrece ekarínu v Candida utilis, přičemž aktivní ekarín 

dosáhneme štěpením v endoplazmatickém retikulu pomocí v membráně ukotvené 

enterokinázy. Naše dosavadní práce spočívala v in silico analýze sekretomu Candidy utilis a 

přípravě konstruktů, pomocí kterých dojde k ukotvení enterokinázy do membrány 

endoplazmatického retikula směrem do lumenu ER. Jako sekreční signál jsme použili 

invertázový sekreční signál, který se přirozeně nachází v námi studované kvasince. Na 

základě celogenomových srovnání se Saccharomyces cerevisiae jsme identifikovali 

transmembránový úsek Kex2 proteázy, jehož homolog by se měl přirozeně nacházet v 

Candida utilis. Za tímto úsekem se nachází sekvence lidské enterokinázy. Exprese celého 

konstruktu je pod kontrolou slabého konstitutivního aktivátoru ACT1. 

 

Materiál a metody 

Kmen:                

Candida utilis CCY 39-38-18 wild type    

Candida albicans wild type – homológ Kex 2  

Saccharomyces cerevisiae wild type – homológ Ste 5    

Kluveromyces lactis wild type                                        

Candida tropicalis wild type 

Wickerhamomyces ciferii wild type 

 

Plazmid: 
 

Obr. 1. Plazmid pgl-lacZ – d3. 
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pglc-lacZ-d3, Zeor , lacZ, glc promotor [7] 

pglc Ampr , pUC19 derivát obsahující mutační kazetu [7] 

Výsledky na diskuze 

 Na základě porovnávání proteinových sekvencí jsme in silico sestrojili konstrukt 

ACT1, kde jsme použili slabý konstitutivní promotor o velikosti 1766 bp odvozený od genu 

Act1. Zároveň jako sekreční signál jsme navrhli INV, který se nachází před kódující oblastí 

Inv1 genu a je součástí 3. chromozómu C. utilis. Jeho proteinová sekvence je 

MSLTKDASEDQEDIKSLTMNTSLVDSS . Na oblast 200 bp od stop kodónu Act1 genu 

jsme navrhli terminátor. Za invertázový sekreční signál jsme vložili transmembránovou 

doménu odvozenou od Kex 2 genu z genomu Candida albicans. Jeho homológ se nachází na 

chromozómu 7. kvasinky C. utilis. V programu Prosite jsme identifikovali dvě 

transmembránové domény. Jednu serínovou, která je konzervativní a druhou, kterou jsme 

použili v našem konstruktu. Její proteínová sekvence je YFLAIIVVGFFAILIYNFVLT . Na 

místo pro proteázu jsme navrhli lidskou enterokinázu, která by se měla zabudovat do 

membrány ER a zde aktivně štěpit. Návrh celého konstruktu vidíme na obr. 2. 

 

 
 

Obr. 2. Konstrukt ACT1. 
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 Jako druhý konstrukt jsme zvolili konstrukt obdobný ACT1 s tím rozdílem, že jako 

promotor jsme zvolili regulační oblast genu Ste 5, který se přirozeně nachází v genomu 

kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Pomocí programu Blast jsme našli jeho homológ na 

chromozómu číslo 1 v genomu Candida utilis. Terminátor jsme ponechali stejný jako 

v prvním konstruktu a to z toho důvodu, že promotorová i terminátorová oblast genu Act1 se 

přirozeně nachází v C. utilis. Celý konstrukt je zobrazen na obrázku číslo 3. 

 

 
 

Obr. 3. Konstrukt STE5. 
 

Návrh detekčního plazmidu 

Pro detekci správného umístění výše charakterizovaných konstruktů do genomu 

C. utilis jsme navrhli použití α-glukozidázového genu, který se přirozeně nachází v C. utilis. 

Na základě porovnávání proteinových sekvencí genu pro α-glukozidázu u C. utilis, 

Saccharomyces cerevisiae, Kluveromyces lactis, Candida albicans, Candida tropicalis a 

Wickerhamomyces ciferii v programu ClustalW2 jsme navrhli místo vhodné pro vnesení 

štěpného místa pro enterokinázu. Rozpoznávající sekvence pro enterokinázu pozůstává 

z DDDDK a za tuto sekvenci jsme přidali sekvenci pro 6 His-tag pro budoucí analýzy pomocí 

western blotu. K tomuto konstruktu jsme pomocí fúzních primerů vložili invertázový sekreční 

signál prodloužený o štěpné místo pro RE SacI. Na konec α- glukozidázového genu jsme 

432



přidali štěpné místo pro RE SnaBI. Stejnými RE jsme poštěpili plazmid  pglc-lacZ-d3 [7], do 

kterého jsme přes tyto štěpné místa vložili námi modifikovanou α-glukozidázu. U 

konstrukčních kmenů by po poštěpení enterokinázou měla být pozorována snížená aktivita α-

glukozidázy oproti aktivitě tohoto genu u divého typu C. utilis.  

 

 

 

Obr. 4. Detekční plazmid s α-glukozidázovým genem a DDDK štěpným místem prodlouženým o 6x Histaq 
sekvencii. 

 

Závěr 

Pomocí in silico analýz jsme připravili konstrukty ACT1, STE5 a detekční plazmid, 

pomocí kterého budeme detekovat správnou integraci daných konstruktů do genomu Candida 

utilis.  
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Abstract 

Detection of rickettsiae in the blood and sera samples of dogs from Slovakia  
Rickettsiae are obligate intracellular gram–negative bacteria. In Slovakia the most 

important vectors of rickettsiae are ticks (Ixodida). The most common rickettsial species 
found in areas of west and south Slovakia are R. slovaca, R. raoulti, R. monacensis, R. 
helvetica. Typical hosts spectrum of ixodid are wild living animals. In peri-urban areas dogs 
often share environment with wild animals. During acute phase of infection bacterium persists 
in blood of dog few days only, and can be detected using molecular methods. After this period 
immune system of host start producing antibodies against antigen, which can be detect by 
serological analysis. The aim of this study was to evaluate the presence of rickettsiae in blood 
and serum of dogs collected from different areas of Slovakia. Out of 85 collected samples 
were 39 (33,15 %) positive for the presence of antibodies against rickettsiae of spotted fever 
group. Our results confirm the circulation of rickettsiae in nature in dogs. They represent 
possible danger not only for domestic or wild animals but, also for people possessing dogs.  

 

Keywords: rickettsiae; dogs; Slovakia; serum; blood 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rickettsiaceae je čeľaď malých obligátnych intracelulárnych Gram negatívnych 

bacilov, z ktorých niektoré spôsobujú nebezpečné ochorenia ľudí a zvierat. Baktérie sú 

prenášané pomocou vektorov, ktorými sú krv cicajúce článkonožce. Patogenita druhov rodu 

Rickettsia spp., ale aj niektoré ďalšie fenotypové vlastnosti boli základom pre ich rozdelenie 

do skupiny škvrnitých horúčok (SFG) (rickettsie asociované s kliešťami) a týfusovej skupiny 

(TG) (asociovanej s ľudskými všami a blchami) [1 - 4]. 

Trávnaté oblasti, okraje lesov a parky, ktoré sú typickým habitatom pre kliešte, 

predstavujú potencionálnu hrozbu nie len pre divokú zver, ale aj pre domáce zvieratá. Práve 

psy sú vhodné objekty pre pozorovanie epidemiologických a klinických príznakov 

rickettsiálnych infekcií a vyžadujú si stálu pozornosť [5 - 6].  

Vyšetreniu krvi získanej zo psov a na nich parazitujúcich kliešťov sa venovali 

v Kyjeve. Z 15 psov zozbierali 52 kliešťov, z ktorých 33 bolo adultov druhu Dermacentor 
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reticulatus (18 samcov, 15 samíc).  19 samíc určili ako druh Ixodes ricinus. Polymerázovou 

reťazovou reakciou (PCR) v krvi a v kliešťoch psov detegovali druhovo špecifické fragmenty 

DNA deviatich rôznych patogénov, medzi ktorými boli aj rickettsie. V skúmaných vzorkách 

určili tri druhy rickettsií: R. raoultii, R. monacensis a R. helvetica. Podali nové informácie o 

prítomnosti rickettsiálnych patogénov v kliešťoch, ako hlavných vektorov SFG rickettsií v ich 

krajine [7].  

Jediná štúdia, ktorá monitoruje infekciu SFG rickettsiami a Coxiela burnetii u ľudí 

aj psov na Slovensku, je z roku 2006 [5]. V  našej krajine teda vieme iba málo o prítomnosti 

protilátok voči týmto patogénom u psov. Vzorky sér z 391 voľne žijúcich a domácich psov, 

boli v rámci uvedenej štúdie získané z východného a západného Slovenska a sérologicky 

testované pomocou enzymatickej reakcie (ELISA) na prítomnosť rôznych rickettsií (R. 

conorii, R. slovaca, R. typhi) a C. burnetii. V ELISA potvrdené pozitívne séra boli ďalej 

analyzované imunofluorescenčnou reakciou (IFA). Z 391 psích sér bolo pozitívnych na 

rickettsiae a C. burnetii až 45 (11,5%). Imunofluorescencia 45 ELISA - pozitívnych sér 

potvrdila protilátky proti R. conorii a R. slovaca v 12 vzorkách a nedávno novo objavený druh 

rickettsiae tzv. „IRS 4“ v piatich sérach. „Cross – absorption“ testom bola potvrdená 

prítomnosť R. slovaca v troch sérach zo siedmich. Výsledky danej štúdie potvrdili, že aj psy 

môžu byť možný zdroj rickettsiálnej infekcie [5, 8 - 12]. 

Cieľom našej práce je vyšetriť krv a  sérum zo psov (z rokov 2014 a 2015), získaných 

z rôznych lokalít Slovenska, pomocou molekulárnej metódy (PCR, ktorá zachytí akútnu 

rickettsiálnu infekciu v krvi) a sérologickej analýzy (ELISA, ktorá dokáže prítomnosť 

vytvorených protilátok aj neskorších štádiách infekcie) na prítomnosť rickettsií. 

 

Materiál a metódy 

 Krvné vzorky psov sme získali z útulku psov „Sloboda zvierat“ v Bratislave a  z 

„Veterinárnej ambulancie PB – VET“ v Považskej Bystrici. Séra sme získali zo „Štátneho 

veterinárneho a potravinového ústavu“ v Bratislave. 

Na prítomnosť rickettsií zo vzoriek sme použili v experimente priame a nepriame 

diagnostické metódy. K priamym patrí detekcia sledovaných mikroorganizmov pomocou PCR 

reakcie [13] a k nepriamym sérologická analýza na stanovenie prítomnosti protilátok voči 

SFG rickettsiám. 

Navrhnutý projekt teda pozostáva z dvoch fáz. Prvou časťou je vyšetrenie krvi psov na 

prítomnosť agens počas akútnej fázy infekcie a druhou je detekcia protilátok v psích sérach, 
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ktoré sa začínajú objavovať v krvi už niekoľko dní po infekcií a ostávajú v krvi mesiace až 

roky po prekonaní infekcie.  

Krv psov bola odobratá do sterilnej mikroskúmavky a sedimentovaná 15 minút pri 

2000 rpm. Oddelené krvné sérum sme odpipetovali do sterilnej mikroskúmavky a skladovali 

v mrazničke (-20°C). Krvný koláč sme použili na izoláciu DNA pomocou kitu QiAmp DNA 

Mini Kit 250 (Qiagen). Izolácia DNA zahŕňala dva kroky lýzu a purifikáciu. Niekoľkými 

krokmi lýzy a purifikácie sme odstránili nežiadúce súčasti zmesi (proteíny a iné látky), aby 

sme získali DNA vhodnú na ďalšie použitie. Čistotu a koncentráciu izolovanej DNA sme 

vyhodnotili na špeciálnom prístroji nanodrope, a takto vyčistený materiál sme skladovali 

v mrazničke (-20°C). Všetky vzorky DNA sme použili na analýzu prítomnosti rickettsií 

pomocou PCR [13], ktorá amplifikuje fragment gltA génu. PCR produkty sme následne 

separovali a vizualizovali na 1% agarózovom géli zafarbenom etídium bromidom. Očakávaná 

veľkosť PCR produktu bola 380 bázových párov (bp). V každej reakcii sme použili pozitívnu 

(DNA fragment zo zbierky Oddelenia rickettsiológie) a negatívnu kontrolu (miliQ voda). 

Vzorky sér sme analyzovali na prítomnosť IgG protilátok vytvoreným proti SFG 

rickettsiám pomocou kitu Canine Spotted Fever Rickettsia EIA IgG Antibody Kit (Fuller 

laboratories). Kit obsahuje mikroplatničku, na stenách ktorej je absorbovaná vrstva 

povrchových membránových proteínov (ompA a ompB) R. rickettsií. Každé sérum sme 

nariedili v pomere 1:100 s riediacim roztokom (súčasť kitu) a inkubovali sme ho 60 minút pri 

izbovej teplote. Ďalej sme pokračovali niekoľko násobným premývaním, pridávaním 

príslušných reagentov a inkubáciou podľa inštrukcií výrobcu. Hodnoty absorbancie sme 

merali na spektrofotometri pri vlnovej dĺžke 450 nm. V každej reakcii bola použitá pozitívna 

kontrola, negatívna kontrola a boli stanovené „cut off“ hodnoty (súčasť kitu).  

 

Výsledky a diskusia 

 Krvné séra zo psov sme vyšetrovali pomocou sérologickej metódy. Analyzovali sme 

44 vzoriek krvi, ktoré sme sedimentáciou v našom laboratóriu spracovali a získali z nich 36 

sér a ďalších 49 sér sme získali priamo z veterinárnych staníc. 

 Zo všetkých 85 vzoriek boli potvrdené protilátky voči rickettsiám len u  39 sér. Teda 

z celkového množstva sér zozbieraných z rôznych lokalít Slovenska, bolo pozitívych 33,15%. 

Je zjavné, že sledované psy prekonali infekciu spôsobenú rickettsiami (Tab. 1).  

Väčšie množstvo séropozitívnych psov bolo zaznamenaných v mestách južného 

a západného Slovenska, než severného. Pozitívne vzorky sér sme detegovali v Považskej 
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Bystrici (4,68%), v Bratislave (3,51%), v Trnave 1,17%, v Pezinku 0,78%, v Dunajskej Strede 

0,78%, v Nitre 0,78%, v Galante 0,39%, v Topoľčanoch 0,39%, v Zlatých Moravciach 0,39%, 

v Leviciach 0,78%, v Malackách 0,39% a tiež na strednom a východnom Slovensku v Lúčenci 

0,39% a v Poprade 0,39% (Obr. 1). Vyšší percentuálny výskyt rickettsií v Považskej Bystrici 

môžeme odôvodniť tým, že 22 vzoriek zo všetkých spracovaných sér pochádzalo práve 

z tohto mesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 1. Výskyt séropozitívnych psov v lokalitách Slovenska (pozitívne vzorky sú vyznačené červeným bodom 
na pôvodnej mape Slovenska, získanej z: http://slovensko-chat.webnode.cz/podrobna-mapa-slovenskafont) [14]. 
 

Prítomnosť rickettsialnej DNA sme nezaznamenali ani v jednej zo študovaných 

vzoriek, čo naznačuje, že psy, ktorých krv sme analyzovali, neboli v čase odberu infikované, 

neboli v akútnej fáze rickettsiózy. Výsledok môžeme odôvodniť tým, že materiál bol 

zozbieraný v období, kedy je aktivita kliešťov výrazne znížená, preto sa nám infekciu v krvi 

nepodarilo zachytiť. 
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Tab. 1. Molekulárne biologická a sérologická detekcia rickettsií. 

 

Lokalita pôvodu psa 

Dôkaz ricketsií 

ELISA 

pozitívne/ celkový počet 

Dôkaz rickettsií 

PCR 

pozitívne/ celkový počet 

Považská Bystrica 12/22 0/24 

Bratislava 9/24 0/9 

Trnava 3/13 0/0 

Pezinok 2/3 0/1 

Dunajská Streda 2/5 0/0 

Nitra 3/4 0/0 

Galanta 1/2 0/1 

Topoľčany 1/2 0/0 

Zlaté Moravce 1/3 0/3 

Levice 1/1 0/0 

Malacky 1/2 0/0 

Lúčenec 2/3 0/2 

Poprad 1/1 0/1 

Dudince 0/0 0/1 

Čadca 0/0 0/1 

Senec 0/0 0/1 

SPOLU 39/85 0/44 

 

Záver 

 Z celkového množstva 85 vzoriek krvných sér získaných zo psov sme dokázali 

prítomnosť rickettsií sérologicky, 39 (33,15%) sér obsahovalo protilátky voči SFG 

rickettsiám, ale v žiadnej zo skúmaných vzoriek sme nedetegovali prítomnosť baktérie 

molekulárnymi metódami.  
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Abstract 

Vegetative multiplication of paulovnia (Paulownia tomentosa) in in vitro conditions 
Paulownia tomentosa is a fast growing deciduous tree, growing for ornamental purposes, afforestation 

and mine site reclamation. A conventional method of propagation in soil from seeds is unreliable because of their 
poor germination capacity and seedling susceptibility to diseases and pests. Therefore, application of in vitro 
techniques has great potential for the rapid multiplication of these economically and ecologically important trees. 
In vitro culture of Paulownia tomentosa (cv. Biomass) was achieved from in vitro germinated seeds. Mass 
multiplication of P. tomentosa through nodal culture was achieved. To assess the rate by which regenerated 
plants can be further propagated, all adventitious shoots from the nodal explants were excised and transferred to 
the fresh MS media. Excised shoots were spontaneously rooted on hormone-free MS medium within 2 to 3 weeks 
of subculture. During a 2 month culture period, approximately 5 – 10 plants were obtained from single starting 
explant. Rooted plants were transferred to a greenhouse. 

 

Keywords:  explant; in vitro conditions; micropropagation; Paulownia tomentosa; sterilization 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Paulovnia plsnatá (Paulownia tomentosa) patrí do čeľade Paulowniaceae a je známa 

ako čínsky cisársky strom. Pochádza z Ázie, predovšetkým z Číny, Laosu a Vietnamu. Rod 

Paulownia má niekoľko druhov [1]. Paulovnia dorastá do výšky 12 až 15 metrov a vyznačuje 

sa hlboko koreniacou koreňovou sústavou. S pribúdajúcim vekom stromu sa kôra pozdĺžne 

štiepi. Veľké oválne až srdcovité listy sú na stonke usporiadané protistojne a na zimu 

opadávajú [2].  Listy sú na povrchu tmavozelené, pokryté chĺpkami a na spodnej strane sú 

sivé - plstnaté. Od toho je odvodený názov paulovnie plstnatej. Zvoncovité kvety  fialovej 

farby dosahujú veľkosť približne  30 centimetrov a kvitnú skoro na jar ešte pred vytvorením 

listov. Plod je zelená tobolka, ktorá časom zdrevnatie. Semená sú veľké tri až štyri milimetre, 

sú krídlaté, podlhovasté a obsahujú len málo endospermu [1]. V minulosti sa používali pri 

prevoze čínskeho porcelánu ako ochrana pred jeho poškodením. Aj týmto spôsobom sa 

rozšírili rastliny paulovnie do celého sveta [1]. Paulovniu plstnatú možno pozorovať 

predovšetkým v záhradách a parkoch ako okrasný strom  [3]. Medzi niekoľko zvláštností 

paulovnie patrí schopnosť jej dreva prežiť požiar bez poškodenia, ďalej jeho odolnosť voči 

termitom a červotočom, ako aj schopnosť neabsorbovať vodu [1]. Drevo je ľahké, svetlé a 
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obsahuje málo vody. Pri sušení sa nedeformuje, a preto sa  používa na výrobu nábytku, 

hračiek, rôznych hudobných nástrojov a na výrobu sudov na víno [3]. Uplatnenie nachádza aj 

ako stavebný materiál a palivo. V tradičnom čínskom liečiteľstve sa používajú listy, plody 

a drevo na liečbu angíny, zápalu priedušiek, astmy, dyzentérie a bakteriálnej infekcie [3]. 

Paulovnia v Číne zohráva významnú úlohu pri zalesňovaní, ktorým sa predchádza  erózii pôdy 

[1]. 

Paulovnia sa v pestovateľských centrách rozmnožuje semenami a stonkovými 

odrezkami [4]. Vzhľadom na choroby ako škvrnitosť listov, hrdze a plesne, prítomnosť 

škodcov a slabé klíčenie sa v minulosti hľadali nové metódy množenia paulovnie. 

V súčasnosti je jednou z ciest mikropropagácia paulovnie v in vitro podmienkach [2]. 

Pomocou  tejto techniky sa výrazne zvýšila produkcia nových jedincov paulovnie pre trh 

v porovnaní s pôvodnou cestou  množenia [2, 4]. 

Za hlavný cieľ v našej práci sme si stanovili úspešne zvládnuť techniku odvodenia in 

vitro kultúry z povrchovo vysterilizovaných semien paulovnie nami zvoleného kultivaru 

(Biomass). Ďalším cieľom bolo zvládnuť techniku vegetatívneho rozmnoženia 

v podmienkach in vitro a úspešný prenos takto multiplikovaných rastlín do ex vitro 

podmienok, čiže zvládnuť celý proces aklimatizácie rastlín na ex vitro podmienky. Získané 

rastliny ďalej plánujeme používať pri testovaní na citlivosť voči ťažkým kovom a schopnosti 

stabilizovať tieto látky v pôde, prípadne ich prijímať pre účely fytoremediácie. 

 

Materiál a metódy 

V našom výskume sme použili semená paulovnie plstnatej (Paulownia tomentosa, cv. 

Biomass). Semená sme nechali imbibovať 3 hodiny v kadičke so sterilnou destilovanou 

vodou. Následne sme ich vystavili na 2 minúty pôsobeniu 5 % dusičnanu striebornému 

(AgNO3), 3 krát premyli sterilnou destilovanou vodou a za aseptických podmienok flowboxu 

vysiali na MS médiá [5] bez pridania fytohormónov. Semená sme nechali vyklíčiť v tmavej 

kultivačnej komore pri teplote 25 ±1 °C. Po 3 - 4 týždňoch kultivácie sme pozorovali klíčenie 

semien. Klíčne rastliny sme následne preniesli a kultivovali vo svetlej kultivačnej komore pri 

16 hodinovom svetelnom režime a intenzite svetla 40 µmol.m-2.s-1 PAR a pri teplote 25 ±1 

°C.  (Obr. 2). Po vyrastení kompletných rastlín, sme odobrali výhonky s axilárnymi púčikmi 

a preniesli ich na MS médium [5] bez pridania fytohormónov. Po 2 týždňoch sme pozorovali 

rast nových výhonkov z každého explantátu. Tie sme po narastení (4 – 6 týždňov) odobrali 

a preniesli opäť na MS médium [5] bez pridania fytohormónov, kde nám do 3 týždňov 
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spontánne zakorenili. Zakorenené rastliny sme preniesli do ex vitro podmienok. V prvom 

kroku sme pod prúdom tečúcej vody dôkladne premyli všetky korene, aby sme ich zbavili 

agaru a následne ich vysadili do vlhkej pôdy a prekryli polyetylénovým vrecúškom. Počas 2 

týždňov sme rastliny postupne aklimatizovali na podmienky kultivačnej komory a ďalej ich 

pestovali pri teplote 25 ±1 °C pri 16 hodinovom svetelnom režime a intenzite svetla 40 

µmol.m-2.s-1 PAR. 

Laboratórne pomôcky, MS média ako aj ostatné príslušenstvo sme sterilizovali 

v autokláve pri tlaku 1,5 MPa po dobu 20 min. Práca prebiehala v aseptických podmienkach 

flowboxu Esco Labculture Class II BSC. 

 

Výsledky a diskusia 

V prvej časti našich pokusov sme optimalizovali spôsob sterilizácie semien paulovnie 

plstnatej (Paulownia tomentosa, cv. Biomass). Experimentálne sme zistili, že optimálny čas 

na povrchovú sterilizáciu semien paulovnie je 2 min v 5 % AgNO3. Ako dôvod uvádzame, že 

po 2 minútovom pôsobení si semená po povrchovej sterilizácii uchovali dostatočnú klíčivosť, 

ktorá bola 42 %, a zároveň kleslo percento kontaminovaných semien na 15 % (Obr. 1). Toto 

zistenie nie je v súlade s tvrdeniami iných autorov [6], ktorí aplikovali roztok 5 % AgNO3 len 

počas 30 sekúnd. V našich experimentoch sa kratšia doba povrchovej sterilizácie prejavila na 

vyššom percente kontaminovaných semien (76 %). 

 

 

 Semená sme po vyklíčení preniesli do svetlej kultivačnej komory a rastliny kultivovali 

Obr. 1. Paulovnia plstnatá 
(Paulownia tomentosa, cv. Biomass) 
– povrchovo vysterilizované semená 
vysiate na MS média a kultivované v 
tmavej kultivačnej komore. 

Obr. 2. Paulovnia plstnatá 
(Paulownia tomentosa, cv. 
Biomass) – 2 mesačné rastliny na 
MS médiu a kultivované v svetlej 
kultivačnej komore. 

Obr. 3. Paulovnia plstnatá 
(Paulownia tomentosa, cv. 
Biomass) – zakorenené rastliny na 
MS médiu a kultivované v svetlej 
kultivačnej komore. 
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2 mesiace (Obr. 2). Z takýchto in vitro kultúr sme odobrali výhonky s axilárnymi púčikmi 

a opäť preniesli na MS médium. Po 2 týždňoch nastal rast nových výhonkov (Obr. 4). 

Z každého explantátu sme tak získali 5 – 10 nových výhonkov. Tieto sme oddelili od 

pôvodného explantátu skalpelom a preniesli na MS médium, kde nám do 3 týždňov spontánne 

zakorenili (Obr. 3). Toto zistenie je v súlade so zisteniami iných autorov [7], ktorí tiež 

pozorovali zakorenenie výhonkov, avšak na médiu, ktoré obsahovalo 1 mg.l-1 IBA. Výhonky 

v našich experimentoch spontánne zakoreňovali na MS médiu bez aplikácie rastových látok. 

Predpokladáme, že IAA syntetizovaná v rastovom vrchole sa bazipetálne transportovala do 

bazálnej časti výhonkov, kde indukovala proces rizogenézy. Rastliny sme následne preniesli 

do pôdy (Obr. 5). Proces aklimatizácie rastlín prebiehal počas 2 týždňov a efektivita bola na 

úrovni 96 %. V porovnaní s našimi pozorovaniami autori Zhang a kol. [8] sledovali pri 

paulovnii plstnatej čas aklimatizácie len 3 dni. Pri našom výskume takéto krátko 

aklimatizované rastliny uhynuli. 

 

  

V každom kroku našich experimentov sme úspešne použili MS médiá [5] bez pridania 

fytohormónov. To považujeme pri odvodení kompletných rastlín paulovnie za veľký úspech, 

pretože viacerí autori použili v určitom kroku kultivácie médium s istým obsahom 

fytohormónov, napr. pri zakoreňovaní výhonkov [6, 7, 8]. Obsah týchto látok v médiu môže 

spôsobiť určité zmeny v DNA buniek explantátu [9]. 

 

Záver 

Experimentálne sme zistili, že dĺžka sterilizácie neovplyvnila klíčivosť semien. 

Obr. 4. Paulovnia plstnatá (Paulownia tomtentosa, cv. 
Biomass) – výhonkové explantáty s rastúcimi axilárnymi 
púčikmi rastúce  na MS médiu  a kultivované v svetlej  
kultivačnej komore. 

Obr. 5. Paulovnia plstnatá (Paulownia 
tomtentosa, cv. Biomass) – rastliny prenesené 
do pôdy, aklimatizované na ex vitro podmienky  
a  kultivované v svetlej kultivačnej komore. 
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Percento klíčivosti semien bolo 42 %. Semená vystavené na 2 min 5 % AgNO3 klíčili rovnako 

ako v čase 30 sekúnd. Percento kontaminácie semien však bolo v čase 2 min nižšie. 

Pozorovali sme len 15 % kontaminovaných semien. Z dvojmesačných rastlín sme odobrali 

výhonky s axilárnymi púčikmi a po dvojtýždňovej kultivácii sme pozorovali rast 5 – 10 

nových výhonkov z každého explantátu. Tie nám po prenesení na MS médium bez pridania 

fytohormónov spontánne zakorenili. Trojtýždňové rastliny sme preniesli do pôdy. Efektivita 

prenosu do ex vitro podmienok bola 96 %. 

Získanie in vitro kultúry paulovnie plstnatej (Paulownia tomentosa) tvorí dôležitý 

medzistupeň v našom ďalšom výskume. Tieto kultúry nám zabezpečia dostatočné množstvo 

rastlín, ktoré po prenose do ex vitro podmienok využijeme na štúdium vplyvu ťažkých kovov. 
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Abstract 

 Reproductive parameters of topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from massively disturbed Číčov 
ponds habitat. 

Topmouth gudgeon, which is native to Southeast Asia, is currently categorized as a highly invasive 
species of fishes. It is able to adapt to conditions in new environments relatively fast, which is probably 
facilitated by flexible reproductive strategy. In this thesis, reproductive parameters of a population from a 
heavily disturbed habitat are analysed. Sex ratio, gonadosomatic index, absolute and relative fecundity, as well 
as the diameter of oocytes were assessed. The sample was collected in post-spawning season (October 2012) and 
it consisted of 50 specimens. The results are considered to reflect the conditions that prevail in the Číčov ponds, 
i.e. the heavily disturbed habitat. 
 

Keywords: biological invasions; topmouth gudgeon; reproductive parameters 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným z hlavných globálnych environmentálnych problémov a takisto aj súčasťou 

globálnych zmien v ekosystémoch sú biologické invázie [1, 2]. Proces invázie sa začína 

príchodom (introdukciou) nového druhu, pokračuje etablovaním sa a integráciou, môže ďalej 

pokračovať šírením do nových oblastí. Ľuďmi sprostredkované invázie vodných organizmov 

majú bežne za následok také zmeny, ktoré vedú k vyhynutiu pôvodných organizmov, alebo sa 

môže stať, že sa integrujú do lokálneho ekosystému bez toho, že by boli pôvodné organizmy 

ohrozené vyhynutím [3].    

Zaujímavým a zároveň znepokojivým príkladom introdukovaného druhu ryby, ktorá 

sa masovo i invázne šíri je hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva (Temminck a Schlegel 

1842). Pôvodom je z juhovýchodnej časti Ázie, kde v jeho natívnych lokalitách obýva riečne 

toky [4, 5]. Od čias, kedy bol náhodne introdukovaný do Dunaja v Rumunsku sa šíri naprieč 

celou Európou, dokonca až po severnú Afriku [6, 7].         

Znaky, akými sú napríklad význačná morfologická variabilita, široké potravné 

spektrum, skoršie pohlavné dospievanie, dávkový neres, vyššia plodnosť, stráženie hniezda, 

málo prirodzených nepriateľov, zabezpečujú tomuto druhu úspešnosť pri etablovaní svojich 

populácií v nových prostrediach. Z vyššie uvedených znakov vyplýva, že hrúzovec sieťovaný 
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je druh, ktorý sa vyznačuje obrovskou flexibilitou v biologických prejavoch a taktiež vysokou 

fenotypovou plasticitou, čo z neho robí úspešný invázny druh [8, 9, 7, 10, 11, 12, 13, 14].

  Cieľom predloženej práce bolo analyzovať reprodukčné parametre vzorky inváznej 

populácie zo silno narúšanej lokality Číčovských rybníkov z poneresového obdobia (2012), 

ktorými boli pomer pohlaví, gonadosomatický index, absolútny a relatívny počet oocytov a 

priemer oocytov. Získané dáta vyhodnotiť a porovnať ich s reprodukčnými parametrami 

rovnakej populácie, pochádzajúcimi z výskumu z roku 2010 a zistiť, či sa hodnoty 

reprodukčných parametrov výrazne nezmenili. Táto skúmaná vzorka je referenčnou vzorkou k 

experimentu, ktorý je zameraný na experimentálne testovanie hypotézy o alternatívnych 

ontogenézach a inváznom potenciály sledovaných rýb [15]. 

 

Materiál a metódy 

Materiál bol zbieraný v októbri 2012 elektrickým agregátom z Číčovského rybníka 

(dané súradnicami: 47°46'26.32" N; 17°45'20.17" E). Ryby boli zbierané v betónovom 

bazéne, ktorý tvorí výpust z rybníka. Tento habitat je považovaný za extrémne narúšaný, 

kvôli vysokej populačnej hustote aj iných menších rýb,  neustálym výkyvom výšky vodnej 

hladiny, ryby tu trpeli nedostatkom potravy a boli tiež vystavené vtáčim predátorom [16]. 

 Skúmaná vzorka zahŕňala len jeden zber z poneresového obdobia a tvorilo ju 50 

jedincov. Odobratý materiál bol fixovaný v 4% roztoku formaldehydu a bol uložený do 

nádoby označenej dátumom a miestom zberu. Posuvným meradlom (presnosť na 1 mm) bola 

v laboratóriu meraná dĺžka tela (SL), Smittova dĺžka (FL), celková dĺžka tela (TL) všetkých 

rýb. Pomocou elektrických váh bola zisťovaná hmotnosť rýb pred aj po pitve (presnosť na 0,1 

g) a hmotnosť gonád (presnosť na 1 mg). 

Počet oocytov (plodnosť) bol stanovený gravimetrickou metódou [17]. Po odvážení 

výseku z ovária boli prostredníctvom stereomikroskopu zrátané všetky ikry, ktoré sa v ňom 

nachádzali a z ich počtu bol následne vypočítaný absolútny počet oocytov ako pomer súčinu 

počtu ikier vo výseku a hmotnosti ovária s hmotnosťou výseku ovária. Stanovený bol aj 

relatívny počet oocytov, ako pomer absolútneho počtu oocytov a hmotnosti tela po pitve. 

Vypočítaný bol tiež gonadosomatický index (GSI) ako pomer hmotnosti ovárií a 

hmotnosti tela bez vnútorností vyjadrený v percentách [17]. 

Bol zmeraný priemer 50 náhodne zvolených ikier pomocou okulárového mikroskopu a 

mikroskopom Lambda, pomocou okulárového mikrometra (presnosť na 0,0025 mm). Zistené 

bolo rozdelenie oocytov do veľkostných skupín a veľkosť oocytov v jednotlivých 

veľkostných skupinách. Určený bol aj pomer pohlaví. 
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Výsledky a diskusia 

Vo vzorke skúmanej populácie prevyšovali samce nad samicami. Pričom pomer 

pohlaví bol 1:0,47. Z celkového počtu skúmaných jedincov (n = 50) bolo 16 samíc. Dĺžka tela 

(SL) samíc bola v rozpätí od 38,20 do 60,50 mm (priemer 48,53 mm), Smittova dĺžka (FL) 

bola v rozsahu od 40,20 do 60,80 mm (priemer 53,28 mm) a celková dĺžka tela (TL) bola v 

rozmedzí od 46,40 do 65,40 mm (priemer 59,08 mm). Hmotnosť ovárií sa pohybovala od 0,02 

do 0,08 g (priemer 0,05 g). Nízke hodnoty GSI ukazujú (Tab. 1), že samice sú v poneresovom 

období. Celková veľkosť oocytov v oboch veľkostných triedach bola rozsahu od 0,03 do 0,86 

mm (priemer 0,19 mm). Jedna veľkostná skupina oocytov (Obr. 1 - vľavo) bola vytvorená v 

ováriách jedenástich samíc (68,75 %) a dve veľkostné skupiny oocytov (Obr. 1 - vpravo) boli 

zistené u piatich samíc (31,25 %). U žiadnej zo samíc neboli zistené 3 a viac veľkostných 

skupín oocytov. V ováriách boli oocyty väčšinou bledé, priehľadné, nezrelé, bez žĺtka, kde 

bolo viditeľné jadro. V prvej veľkostnej triede bola celková veľkosť oocytov v rozpätí od 0,03 

do 0,60 mm (priemer 0,18 mm). V druhej veľkostnej triede bola celková veľkosť oocytov v 

rozmedzí od 0,37 do 0,86 mm (priemer 0,59 mm). 

  

 
 

Obr. 1. Graf závislosti počtu (50 náhodne vybraných) oocytov od veľkosti (priemer) oocytov (mm).   
Samica Pseudorasbora parva z Číčovských rybníkov, ktorá mala v ováriu v poneresovom období vytvorenú 

jednu veľkostnú skupinu oocytov (vľavo) a dve veľkostné skupiny oocytov (vpravo). 
 

Hypotéza o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciály predpokladá, že 

invázne jednince druhu Pseudorasbora parva z narúšaného habitatu (podobne ako jedince 

nedávno etablovanej populácie s menej ako piatimi generáciami) majú štatisticky vyššiu 

plodnosť, menšie oocyty, skoršie dospievanie oproti jedincom z nenarúšaných biotopov, čo 

ukazujú výsledky 3 modelových príkladov lokalít s výrazne odlišnými reprodukčnými 

parametrami. Stabilný ekosystém (bez výrazných disturbancií) Chľaba, imitujúci status 

natívnej populácie, čiastočne narúšaný biotop Jakubovských rybníkov a silno narúšaný habitat 

Číčovské rybníky. Populácia hrúzovca sieťovaného z výpustu veľkého Číčovského rybníka 
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pochádzala z biotopu, ktorý sa vyznačuje výraznými disturbanciami (koeficient narušenia 32), 

kde by mali byť pri porovnaní reprodukčných parametrov najvýraznejšie hodnoty (ANO, 

RNO, GSI vysoké, priemer oocytov nízke hodnoty) [15, 16]. 

 

Tab. 1. Reprodukčné parametre samíc hrúzovca sieťovaného z Číčovských rybníkov.  
Poneresové obdobie v rokoch 2010 a 2012. 

                         

 rok 2012 (n = 16) rok 2010 (n = 277) 

SL 38,20 – 60,50 mm (priemer 48,53 mm) 23,00 – 76,40 mm (priemer 43,30 mm) 

hmotnosť 0,89 – 2,17 g (priemer 1,76 g)   0,20 – 8,34 g (priemer 1,75 g) 

hmotnosť po pitve 0,75 – 1,94 g (priemer 1,59 g)  0,17 – 7,21 g (priemer 1,49 g) 

GSI  2,00 – 4,14 % (priemer 3,02 %)   1,42 – 8,23 % (priemer 2,88 %)  
absolútny počet 
oocytov  

7736 – 26688 oocytov (priemer 19178 
oocytov)  

1113 – 18972 oocytov (priemer 8098 
oocytov)  

relatívny počet 
oocytov  

7089 – 16204 oocytov (priemer 11877 
oocytov)   

1064 – 14926 oocytov (priemer 5143 
oocytov)  

 

Dva roky po prvom meraní (Tab. 1) sa priemerné hodnoty veľkostí, hmotností, GSI 

samíc výrazne nezmenili a hodnoty týchto reprodukčných parametrov získané v roku 2012 

spadajú do intervalu tých z roku 2010. Čo sa týka hodnôt absolútneho a relatívneho počtu 

(ANO, RNO) oocytov, hodnoty z roku 2012 sú posunuté v porovnaní s tými z roku 2010 

vyššie. Vysoké hodnoty plodností však zodpovedajú charakteru skúmanej lokality, keďže je 

známe, že výrazné disturbancie v biotope zapríčinia u samíc zvýšenie absolútneho počtu 

oocytov a zároveň zmenšenie veľkosti oocytov ako u tých samíc, ktoré žijú v stabilnom 

prostredí. Jedince z narúšaného prostredia alokujú svoje zdroje do potomstva, tým pádom sú 

dospelé jedince menšie (SL), s najskorším nástupom dospievania v porovnaní s populáciami 

žijúcimi v biotopoch s nižšími alebo žiadnymi disturbanciami. V kontinuálne prehrievanom 

jazere Licheńske bol dokonca zaznamenaný zvýšený počet veľkostných tried oocytov 

v ováriách (1 − 5) oproti lokalitám s normálnym teplotným režimom (1 – 3 veľkostné triedy 

oocytov) [14, 16, 18]. 

Dáta analyzované v predloženej práci boli získané skúmaním malej vzorky (n = 16) a 

boli porovnávané so vzorkou s väčším počtom samíc (n = 277), čo mohlo výsledné údaje 

čiastočne skresliť. Zvýšený podiel samcov (68 %) môže takisto indikovať extrémne narúšané 

prostredie s prípadnými dopadmi na reprodukčné parametre. Skreslenie pri analýze plodnosti 

mohlo taktiež vzniknúť kvôli tomu, že skúmané samice pochádzali z poneresového obdobia, 

kedy by väčšina samíc už mala byť vyneresená. Vysoké hodnoty ANO aj RNO nám však 

naznačujú, že nie všetky samice boli v období odoberania vzoriek vyneresené, tým pádom 

mali niektoré zo samíc ešte veľký počet zostatkových oocytov, čo nadhodnotilo hodnoty 
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absolútneho a zároveň aj relatívneho počtu oocytov.      

 Výsledné hodnoty sú v súlade s hypotézou o alternatívnych ontogenézach a inváznom 

potenciály [15]. Ostatné vzorky z tejto lokality sú podrobované ďalším analýzam pre potreby 

experimentu. 

 

Záver 

Invázna populácia hrúzovca sieťovaného z Číčovských rybníkov z poneresového 

obdobia (2012) bola v silno narúšanom biotope s nestabilnými podmienkami a častými 

disturbanciami. Výsledky poukazujú na to, že silné narušenie ekosystému sa neznížilo, čo sa 

prejavilo aj v jeho reprodukčných stratégiách. Výsledky analýzy reprodukčných parametrov 

populácie z Číčova 2012 porovnané s hodnoteniami reprodukčných parametrov populácie 

z roku 2010 (Číčov) posúvajú jedincov ontogeneticky viac generalizovaným (altriciálnym) 

smerom, ku r – stratégom. Týmto jedincom to umožnila biologická flexibilita a fenotypová 

plasticita. Populácie sa fenotypovo a reprodukčne prispôsobili extrémne narušenému biotopu 

v porovnaní s ich pôvodným biotopom v Ázií, čo im dalo možnosť na lepšie prežitie a 

úspešnú kolonizáciu Číčovských rybníkov. 
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Abstract 

The gammaherpesvirus infection could be associated with the development of variety of 
lymphoproliferative disorders. However, the detailed molecular mechanisms involved in latency establishment 
have not been fully elucidated. Interferons lambda (IFNs-λ) are newly discovered members of interferon family 
characterized by their antiviral, antiproliferative and immunomodulatory activities. In this work, we investigated 
the expression pattern of IFN-λ, a receptor subunit IFN-λR1 and interferon stimulated gene ISG15 in lungs, 
thymus and spleen of mice latently infected with Murid herpesvirus-4 (MuHV-4; MHV-68). We have identified 
the downregulation of IFN-λ signaling and ISG15 expression in lungs, and the upregulation of innate antiviral 
signaling in thymus and spleen during MHV-68 latency. We conclude that IFN-λ signaling could play a key role 
in gammaherpesvirus latency establishment, therefore further experiments will be focused on the study of 
interactions between MHV-68 and IFN-λ-activated signaling pathways. 

 

Keywords: interferon lambda; interferon stimulated genes; murine gammaherpesvirus; latency 

 

Introduction and aims of study 

Latent infection with two human gammaherpesviruses, Kaposi´s Sarcoma-associated 

herpesvirus (KSHV) and Epstein-Barr virus (EBV), is directly connected with malignant 

proliferative diseases and lymphoproliferative disorders [1]. Unfortunately, the lack of 

suitable in vivo model and weak KSHV and EBV replication in vitro leads to many 

difficulties in searching for appropriate antiviral therapy. Since Murid herpesvirus-4, known 

as Murine gammaherpesvirus-68 (MHV-68), is closely related to human 

gammaherpesviruses, it is widely used for study the mechanisms involved in signal 

transduction of latent infection as well as the reactivation of gammaherpesviruses from 

latency [2].  

Interferons lambda (IFNs-λ), the members of interferon family, are characterized by 

their antiviral and antitumor properties. IFNs-λ bind to the cell surface receptor composed of 

two subunits, a tissue specific IFN-λR1 and ubiquitously expressed IL-10R2 [3]. Binding of 

IFNs-λ to the membrane receptor activates Jak-STAT signaling pathway, which leads to up-

regulation hundreds of interferon stimulated genes (ISGs) [4, 5]. ISG15 is an ubiquitin-like 

protein, which shows antitumor and antiviral activities [6]. ISG15 binds several proteins and 
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modifies them by ISGylation, a process similar to ubiquitylation [7]. ISG15 was found to be 

overexpressed in numerous human tumor types and in thymuses of mice with lymphoma and 

sarcomas [8]. 

Since the responsiveness on IFNs-λ is dependent upon the expression of the receptor 

subunit IFNλR1 on the cell surface, the main aim of this study was to investigate the 

expression pattern of IFNs-λ, IFNλ-R1 and ISG15 in mice latently infected with MHV-68.  

 

Materials and Methods 

Viruses. Experiments were performed with the MHV-68 clone f2.6 [9], which was 

propagated in cell line BHK-21 at the multiplicity of infection (MOI) of 0.05 PFU/cell. 

Animals. Six-weeks-old BALB/c mice were obtained from Laboratory Animal 

Breeding and Experimental Facility of Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno, 

Czech Republic. Mice were bred and housed in a specific pathogen-free barriers facility in 

accordance with institutional and state guidelines. Ten mice were inoculated intranasally with 

MHV-68 using a dosage 2x105 PFU in 50µl per mouse. Two infected mice and one 

uninfected mouse were killed by cervical dislocation at 10, 14, 21, 35 and 42 dpi and the 

lungs, spleen and thymus were collected and quickly frozen at liquid nitrogen (−195.79 °C).  

Quantitative RT-PCR. From tissue samples a total RNA was prepared using the 

GeneJET RNA Purification Kit (ThermoScientific) and treated with DNase RNase free 

(Novagen). RNA (1 µg) was used as a template for reverse transcription using M-MLV 

Reverse Transcriptase (Promega) and oligo(dT) primers. One µl of cDNA was used in a 

SYBR Green qPCR assay (ThermoScientific) on a StepOne Plus Real Time PCR System 

(Applied Biosystems). The primers specific for IFN-λR1, IFN-λ2 and ISG15 were as 

described in Table 1. Expression was normalized to that of the housekeeping gene GAPDH 

and to expression in uninfected mice.  

 

Tab. 1. Primers used for Quantitative RT-PCR. 

mRNA Primer Sequence (5´-3´) Accession number Reference 

GAPDH 
F: 5´- TGCCCCCATGTTTGTGATG -3´ 
R: 5´- TGTGGTCATGAGCCCTTCC -3´ 

GU214026.1 
[10] 

IFN-λ2 
 

F: 5´- CCTGGGACCTGAAGCAGC -3´ 
R: 5´- GGGAGTGAATGTGGCTCAGT -3´ 

NM_001024673 
 

IFN-λR1 
 

F: 5´- CAGAAACGTGACACTCTTCTCC - 3´ 
R: 5´- CTGCACATTGCTCCACTGG - 3´ 

NM_174851.3 
[11] 

ISG15 
 

F: 5´- CGATTTCCTGGTGTCCGTGA -3´ 
R: 5´- TAAGACCGTCCTGGAGCACT -3´ 

NM_015783 
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Results and Discussion 
Since the expression pattern and the role of IFN-λ and ISG15 in gammaherpesvirus 

lytic and latent infection has not been characterized yet, the results obtained in this study are 

unique and provide new approach in understanding the gammaherpesvirus-associated 

malignancies.  

Studying the expression of IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 in mice latently infected with 

MHV-68, we have shown that in lungs the IFN-λ expression was lower in infected than in 

uninfected mice reaching the largest reduction at the end of acute infection (at 10 dpi) and 

during late latency (at 42 dpi), the log2 ratio (infected vs. uninfected) was -2 and -3.05, 

respectively (Fig. 1). However, the expression of IFN-λ was only slightly reduced in infected 

mice at 14 and 35 dpi but upregulated at 21 dpi compared to uninfected mice (log2 = 0.34). 

The expression pattern of IFN-λ receptor subunit IFN-λR1 correlated with that of IFN-λ. In 

infected mice the expression of IFN-λR1 was downregulated at 10, 14, 35 and 42 dpi (Fig. 1), 

but slightly upregulated at 21 dpi (log2 = 0.34) compared to uninfected mice. On the other 

hand, the overexpression of ISG15 was observed at 14 dpi continuing up to 35 dpi, longer 

than it was seen for IFN-λ and IFN-λR1 (Fig. 1). The expression of ISG15 reached the 

maximum at 35 dpi (log2 = 0.77) and was slightly reduced at 42 dpi (log2 = -0.31) compared 

to uninfected mice. In addition to it, the expression of ISG15 was not dependent on IFN-λ 

signaling, while expression of ISG15 was observed even when IFN-λ signaling was 

downregulated. It is known that the expression of ISG15 could be activated not only by type I 

IFN signaling [15], but also independently of IFNs, by transcription factor IRF-3 [16].   

 

 
Fig. 1. Relative expression of IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 in lungs of mice latently infected with MHV-68. 
The expression level of genes in infected mice was quantified at 10, 14, 21, 35 and 42 dpi and compared to the 

expression level in uninfected mice. The qPCR data show results from three separate runs. 
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It may be hypothesized that the observed downregulation of IFN-λ, IFN-λR1 and 

ISG15 in lungs was due to interaction of viral proteins with upstream IFN signaling. It is 

known that MHV-68 evades immune activation and expression of type I IFNs by several 

mechanisms including the inhibition of cytosolic DNA-sensing pathways by virus encoded 

proteins ORF11, ORF36 and ORF64 [12, 13, 14]. Therefore, it would be interesting to know, 

if these proteins also play a role in inhibition of IFN-λ signaling and expression of ISG15. 

In thymus the overexpression of IFN-λ was observed at 10, 14, 35 and 42 dpi (the 

average of log2 = 1) (Fig. 2). Interesting is that the expression in infected mice was 

downregulated at 21 dpi (log2 = -0.39) compared to uninfected mice. The overexpression of 

IFN-λR1 in infected mice was observed at all times points reaching the maximum at 42 dpi 

(log2 = 1.05) (Fig. 2), although at 21 dpi, the expression was only slightly upregulated (log2 = 

0.16). The highest upregulation of ISG15 expression in infected mice was observed at 14 dpi 

(log2 = 0.61), while at 10, 21 and 35 dpi the downregulation of ISG15 expression was 

detected in infected mice reaching the maximum at 35 dpi (log2 = -0.78) (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Relative expression of IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 in thymus of mice latently infected with MHV-
68. The expression level of genes in infected mice was quantified at 10, 14, 21, 35 and 42 dpi and compared to 

the expression level in uninfected mice. The qPCR data show results from three separate runs. 
 

Interesting is that in spleen, in a major organ site of MHV-68 latency, the 

overexpression of all, IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 was observed at all time points. This 

finding confirmed suggested role of IFN-λ signaling in MHV-68 latency establishment in 

spleen. The overexpression of IFN-λ was observed at all time points reaching the maximum at 

10 dpi (log2 = 4.21) (Fig. 3), although a gradual decline in the IFN-λ expression was observed 

up to 42 dpi. Despite it, the expression was upregulated at 42 dpi (log2 = 2) compared to 
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uninfected mice. The expression pattern of IFN-λR1 in infected mice correlated with that of 

IFN-λ, reaching the maximum at the end of acute infection at 10 dpi (log2 = 4.21) (Fig. 3). At 

a later time point (42 dpi) the expression was only slightly upregulated (log2 = 0.52). The 

upregulation of ISG15 expression in infected mice was detected at all time points reaching the 

maximum at 35 dpi (log2 = 1.86) (Fig. 3). It is interesting to note, that the overexpression of 

IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 in both, thymus and spleen, at the end of acute infection (10 dpi) 

could be associated with an immunomodulatory effect of IFN-λ in activation of T-cells and B-

cells and in clearance of MHV-68 acute infection. 

 

 
Fig. 3. Relative expression of IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 in spleen of mice latently infected with MHV-68. 
The expression level of genes in infected mice was quantified at 10, 14, 21, 35 and 42 dpi and compared to the 

expression level in uninfected mice. The qPCR data show results from three separate runs. 
  

Conclusions 

In this work we characterized expression pattern of IFN-λ, IFN-λR1 and ISG15 in 

lungs, thymus and spleen of mice latently infected with MHV-68. In this study we focused on 

several phases of latency establishment, from the end of acute infection (10 dpi) up to 42 dpi, 

when late latency is established. Our findings confirmed an important role of IFN-λ signaling 

and antiviral activity of ISG15, mainly at the end of acute infection in thymus and spleen 

suggesting a role of IFN-λ in activation of innate and adaptive immune responses and 

clearance of MHV-68 infection. We also found out that IFN-λ could play an important role   

during latency establishment of MHV-68 in spleen, as the overexpression of all, IFN-λ, IFN-

λR1 and ISG15 was observed at all time points. Therefore, our future experiments will be 

focused on the characterization of the IFN-λ and ISG15 site of action and the role of viral 

proteins in inhibition of IFN-λ signaling pathway. 
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Abstract 

 Production of human growth hormone in Pichia pastoris and its purification 
Pichia pastoris is methylotrophic yeast, regularly used as a host organism for heterologous protein 

production. Two strong promoters are available for this production system; the inducible promoter for alcohol 
oxidase 1 and the constitutive for glyceraldehyde-3-phosphate. In this study the constitutive promoter was used 
for the production of human growth hormone. The production was held in 1 l fermenter for at least 136 hrs. Then, 
the His tag anchor was used to purify the protein. The subsequent polishing was done with anion-exchange 
chromatography.  
 

Keywords: human growth hormone; Pichia pastoris; production; purification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ľudský rastový hormón (hGH, somatotropin) sa skladá z jedného polypeptidového 

reťazca, ktorý obsahuje 191 aminokyselín. Terciárna štruktúra obsahuje štyri α-helixy a dva 

disulfidické mostíky [1]. Syntéza, uskladnenie a sekrécia hGH prebieha v adenohypofýze, 

ktorá obsahuje 3-5 mg rastového hormónu a sekretuje sa 0,5 až 0,875 mg proteínu za deň. 

Vylučovanie hypofýzou sa nedeje kontinuálne, ale pulzatívne [2]. Sekrécia rastového 

hormónu je riadená dvoma hlavnými hypotalamovými regulátormi a to somatoliberínom 

a somatostatínom. hGH významné vplýva na rast a metabolizmus sacharidov, lipidov 

a bielkovín, čím mení zloženie organizmu. Účinok hGH na rast a metabolizmus môže byť 

buď priamy alebo sprostredkovaný prostredníctvom iných hormónov [3]. Liečba 

s rekombinantným rastovým hormónom (rhGH) je dnes používaná pri viacerých ochoreniach 

ako napr. u detí s nízkym vzrastom v dôsledku nedostatku rastového hormónu, u pacientov 

s Turnerovým syndrómom, Prader-Williho syndrómom, idiopatickým nízkym vzrastom, 

chronickou renálnou insuficienciou a ďalších [4]. V súčasnosti máme na trhu viacero 

dostupných liečiv, ktoré sú pripravené na báze rhGH ako napr. Accretropin™ ,  Genotropin®, 

Humatrope® , Norditropin® , Nutropin®, Nutropin AQ®  a ďalšie. Cieľ tejto práce spočíva v 

produkcii a následnej purifikácii hGH. Produkcia hGH bude vykonávaná na získanom klone 

P. pastoris, ktorý má integrovaný gén pre hGH vo svojom genóme a bude spustená pod 

458



konštitutívnym promótorom PGAP. Purifikácia bude vykonávaná pomocou His tag sekvencie, 

ktorá sa nachádza na N-konci proteínu.  

 

Materiál a metódy 

Tab1.Použité kvasinkové kmene 

 

Kmeň Genotyp Zdroj 

P. pastoris MC 100-3 HIS4  aox1∆::SARG4 aox2∆::Phis4 arg4  [5]        

P. pastoris MC 100-3 HIS4 hGHG2 
K8  

aox1∆::SARG4 aox2∆::Phis4 arg4  nepublikovaný 

 

Skríning expresie: Nami vybraný klon P. pastoris sme naočkovali do 20 ml tekutej 

YPD pôdy s obsahom zeocínu a nechali rásť na horizontálnej trepačke (Multitron Standard, 

Infors HT) pri 170 rpm a 28°C do OD600 = 15 – 25. Po dosiahnutí vhodného OD600 sme bunky 

preočkovali do 50 ml BMGY pôdy, inkubovali na horizontálnej trepačke pri 28°C  do OD600 

= 15 – 25. Následne sme bunky preočkovali do 50 ml BMD pôdy a znovu inkubovali na 

horizontálnej trepačke pri 28°C do OD600 = 15 – 25. Na koniec sme bunky centrifugovali po 

dobu 10 min, 4°C pri 9000 rpm (UNIVERSAL 320R, Hettlich Zentrifugen). Vzorka média 

bola ďalej analyzovaná pomocou SDS-PAGE gélov.  

 

SDS-polyakrylamidová gélová elektroforéza: Na separáciu proteínov sme používali 

12% (V/V) a 15% (V/V) separačné SDS-polyakrylamidové gély. Nanášací gél bol 4% (V/V). 

Separáciu sme vykonávali na zariadení ELITE 300 PLUS (WealtecBioscience Co.), resp. Mini 

300 (Major Science). „Prerun” prebiehal pri 10 mA a separácia pri 18 mA. Po skončení sme 

gél dali na 1 hod do fixačného roztoku. Následne sme ho farbili cez noc v koloidnom 

farbiacom roztoku. Odfarbovali sme ho v 1% (V/V) kyseline octovej. 

 

Fermentácia: Fermentáciu sme vykonávali na fermentore Biostat B plus – 2L MO 

(Sartorius) typu STR, ktorý ma objem 2l. Fermentáciu sme robili v objeme 1l. Na inokuláciu 

bolo použité YPD médium, v ktorom bunky rástli 24 h pri 28°C na trepačke (Multitron 

Standard, Infors HT) pri 170 rpm. Fermentáciu sme vykonávali v chemicky definovanom 

médiu, do ktorého sme pred inokuláciou pridali 40 ml Feed média a 4,3 ml stopových prvkov 

(PTM1). Celkový objem zodpovedal 1l. 

Inokuláciu sme vykonávali kultúrou buniek s objemom, ktorý zodpovedal 5 – 10% 
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objemu fermentora. 

Fermentácia bola vykonávaná pri nasledovných podmienkach: pH 5 (automatická 

titrácia pomocou 3,6% HCl a 28 – 30% NH4OH); teplota 30°C; pO2 sme udržiavali na 60% 

prostredníctvom automatického stúpania otáčok rotora (200 – 2000 rpm). Vzdušnenie bolo 

v rozsahu 1 – 3 vvm (objem kyslíka (štandardné litre) na objem kultúry vo fermentore (litre) 

za minútu). Antifoam B Emulsion A6707 (Sigma) slúžil ako odpeňovač, ktorý bol do 

fermentora pridávaný automaticky podľa potreby.  

 

Denzitometrické stanovenie relatívneho množstva proteínov na SDS-PAGE 

géloch: Program CP Atlas 2.0 (Lazarsoftware). 

 

Afinitná chromatografia: Afinitnú chromatografiu sme vykonávali na prístroji Akta 

Avant 25 (GE Healthcare). Na purifikáciu sme použili kolónu HisTrap HP s objemom 1ml. 

 

Iónovo-výmenna chromatografia: Iónovo-výmennú chromatografiu sme vykonávali 

na prístroji Akta Avant 25 (GE Healthcare). Na purifikáciu sme použili kolónu HiTrap HP 

s objemom 5 ml.  

 

Výsledky a diskusia 

   
Skríning expresie 

 

 

 

                                                                                                  

            
 
 

 

 

 

 
Obr. 1 12% (V/V) SDS-PAGE na analýzu miery produkcie hGH vo vybraných klonoch P. pastoris. 1 – 
marker molekulových veľkostí NovexSeeBlue®, 2 - klon K1, 3 - klon K6, 4 - klon K7, 5 - klon K8, 6 – klon 

s prázdnym vektorom, 7 – pozitívna kontrola (purifikovaný rastový hormón). 
 

 

 

     1    2    3    4    5    6    7 
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Z Obr. 1 vyplýva, že vo všetkých štyroch klonoch, ktoré mali integrovaný gén pre hGH 

vo svojom genóme dochádzalo aj k jeho produkcii v detekovateľnej miere. Najvyššia miera 

produkcie bola dosiahnutá v klone K8, kde hGH tvoril približne 13% proteínov obsiahnutých 

v médiu.  

 
Fermentácia 

 
 

 
Obr. 2 15% (V/V) SDS-PAGE gél zobrazujúci 
priebeh fermentácie klonu K8. 1 – lad Novex 

SeeBlue®, 2 – 48h, 3 – 72h, 4 – 96h, 5 – 120h, 6 – 
146h, 7 – pozitívna kontrola. 

 
Obr. 3 12% (V/V) SDS-PAGE gél zobrazujúci 
priebeh fermentácie klonu K8. 1 – lad Novex 

SeeBlue®, 2 – 24h, 3 – 48h, 4 – 72h, 5 – 96h, 6 – 
120h, 7 – 136h, 8 – pozitívna kontrola. 

 

 

Na Obr. 2 a Obr. 3 sú znázornené priebehy dvoch fermentácií, ktoré boli vykonané s 

klonom 8. Na obidvoch obrázkoch môžeme vidieť, že fermentácie prevedené na klone 8 boli 

úspešné. Vo všetkých vzorkách, ktoré boli odobraté v daných časových intervaloch je 

prítomný fragment, ktorý zodpovedá predpokladanej veľkosti hGH. Fermentácia znázornená 

na Obr. 2 prebiehala 144 h. Ako referenčnú hodinu sme si zvolili 96 h. Z fermentácie 

zobrazenej na Obr. 2 sa nám podarilo naprodukovať 88 mg hGH na 1 l produkčného média 

v tejto hodine. Fermentácia znázornená na Obr. 3 prebiehala 136 h. Z tejto fermentácie sa nám 

podarilo naprodukovať 41,5 mg na 1 l produkčného média v 96 h.   
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Afinitná chromatografia 

  

 

 

 

 

 

 
Obr. 4 15% (V/V) SDS-PAGE gél zobrazujúci priebeh afinitnej chromatografie. 1 – proteínový marker 

Novex SeeBlue®, 2 – vzorka média po ultrafiltrácii, 3 – frakcia nezachytená na kolóne, 4 – frakcia z premývania 
kolóny, 5 – elúcia, 6 - pozitívna kontrola (purifikovaný rastový hormón)  

 

Na Obr. 4 môžeme vidieť v 5 dráhe čiastočne vypurifikovaný hGH. Dráha číslo 2 

zodpovedá vzorke po ultarfiltrácii, ktorá predstavuje vstupný materiál, ktorý sme nanášali na 

kolónu. Dráha číslo 3 obsahuje frakciu, ktorá predstavuje zmes proteínov, ktoré sa na kolónu 

nezachytili, ale sa vyplavili von. Na dočistenie hGH sme použili iónovo-výmennú 

chromatografiu. 

 

Iónovo-výmenná chromatografia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 15% (V/V) SDS-PAGE gél zobrazujúci jednotlivé frakcie získané iónovo-výmennej 
chromatografie. 1 – proteínový marker Novex SeeBlue®, 2 – vzorka po IMAC, 3 – frakcia nezachytená na 

kolóne, 4 – 100 mM NaCl, 5 – 50 mM NaCl, 6 – 150 mM NaCl, 7 – 1 M NaCl, 8 – pozitívna kontrola 
(purifikovaný rastový hormón)  

 

Na Obr. 5 môžeme vidieť priebeh iónovo-výmennej chromatografie. Pri tejto 

purifikácii dochádza v každom kroku k postupnému zvyšovaniu koncentrácie NaCl. hGH sa 

uvoľňuje pri koncentrácii 100 mmol/l NaCl, čo môžeme vidieť v dráhe číslo 4.    

  

 

1     2     3     4     
 

 

 

 1    2   3    4    5     6    7   8 

462



Záver 

Použitím klonu K8 P. pastoris sa nám podarilo naprodukovať z fermentácie 

znázornenej na Obr.2 88 mg hGH a z fermentácie znázornenej na Obr. 3 41,5 mg hGH v 96 h.      
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Abstract 

 Obesity - Related changes in the expression of the classical and alternative components of the renin- 
angiotensin system in the skeletal muscle of Zucker rats 
 Local renin-angiotensin system in the skeletal muscle is of physiological relevance, since it can affect 
insulin-stimulated glucose uptake, muscle atrophy and contributes to the systemic RAS. There is a gap in the 
knowledge regarding regulation of muscle RAS during the development of obesity in vivo. This study evaluates 
the obesity- related changes in the expression of the RAS components. Obesity dysregulated the expression of 
renin, AT1 receptor, AT2 receptor, prorenin receptor, promyelocytic leukemia zinc finger, neutral endopeptidase 
and aminopeptidaseA activity in the skeletal muscle. These changes may contribute to progression of overall 
metabolic disturbances in obesity. 
 

Keywords: renin-angiotensin system; obesity; insulin resistance; skeletal muscle 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Renín- angiotenzínový systém (RAS) je kľúčovým regulátorom krvného tlaku 

a homeostázy elektrolytov. Klasický pohľad na RAS sa zmenil dôkazom lokálnej - tkanivovej 

expresie jednotlivých komponentov RAS, ktoré odpovedajú na fyziologické stimuly, majú 

schopnosť de novo syntézy Ang II a sú nezávislé od systémového RAS. Expresia 

komponentov RAS bola dokázaná v kostrovom svale in vitro aj in vivo [1]. Ang II zlepšuje 

výkonnosť kostrového svalu zvýšením jeho aeróbnej kapacity, a stimuluje hypertrofiu svalov 

indukovanú fyzickou záťažou [2]. V chronicky zvýšených dávkach však Ang II podporuje 

vývoj atrofie svalstva [3] a má za následok aj zvýšenú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka, 

ktoré narúšajú inzulínovú signalizačnú kaskádu. Okrem klasickej dráhy (angiotenzín 

konvertujúci enzým/Ang II/AT1) poznáme aj alternatívnu dráhu (angiotenzín konvertujúci 

enzým 2/Angiotenzín 1-7/Mas), ktorá má antagonistické účinky- zlepšuje inzulínovú 

senzitivitu stimuláciou vychytávania glukózy kostrovým svalom [4]. 

Cieľom našej práce bolo (i) potvrdiť expresiu komponentov klasickej a alternatívnej 

dráhy RAS a (ii) sledovať vplyv obezity na expresiu jednotlivých komponentov RAS 

v kostrovom svale Zucker potkanov in vivo. 
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Materiál a metódy 

Charakteristika experimentálneho modelu 
Samce obéznych potkanov kmeňa Zucker (n=16) a kontrolné potkany s normálnou 

telesnou hmotnosťou kmeňa Zucker (n=13) (Harlan, Udine, Taliansko) boli chované 

v podmienkach so svetelným režimom 12D:12L, s prístupom k štandardnému krmivu a vode 

ad libitum. Zvieratá boli odstavené od potravy poslednú noc pred dekapitáciou vo veku 33 

týždňov. Odobraté boli vzorky musculus quadriceps na ďašie analýzy. 

Stanovenie expresie génov 

Na izoláciu RNA bol použitý  RNeasy Universal Plus Mini Kit (Qiagen, Valencia, 

CA), a reverzná transkripcia bola vykonaná pomocou  Maxima First Strand cDNA Synthesis 

Kit (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL). Génová expresia bola stanovená s použitím 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA) na termocykléri ABI 

7900HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Carlsbad, CA). Dáta boli 

normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29). Vizualizácia 

produktov PCR prebiehala pomocou farbičky GelRed (Biotium, Hayward, CA) pod UV 

svetlom s prístrojom Bio Doc-ItTM Imaging System (UVP, Upland, CA). 

 

Tab. 1. Sekvencia primerov použitých v real-time PCR 
 

Gén Forward Reverse 

Agt 5'-CATGAGTTCTGGGTGGACAA-3' 5'-AAGTTGTTCTGGGCGTCACT-3' 

renín 5'-CCACCTTCATCCGCAAGTTC-3' 5'-TGCGATTGTTATGCCGGTC-3' 

Rer 5'-TGGCCTATACCAGGAGATCG-3' 5'-AATAGGTTGCCCACAGCAAG-3' 

Plzf 5'-GCGAAGAAGAAGAGGACCGTAAG-3' 5'-CCGGAATGCTTCGAGATGAA-3' 

Ace 5'-ATGGTACAGAAGAAGGGCTGGAA-3' 5'-TTGTAGAAGTCCCACGCAGA-3' 

Ace2 5'-TCAGAGCTGGGATGCAGAAA-3' 5'-GGCTCAGTCAGCATGGAGTTT-3' 

AT1 5'-TCTCAGCATCGATCGCTACCT-3' 5'-AGGCGAGACTTCATTGGGTG-3' 

Mas1 5'-TGACCATTGAACAGATTGCCA-3' 5'-TGTAGTTTGTGACGGCTGGTG-3' 

Apa 5'-GGCTCCCTTGTGGGTTTTTAC-3' 5'-TCTTGTTGGGTTCATCGAAACA-3' 

Nep 5'-GCAGAAATCAGATCGTCTTCCCCG-3' 5'-CTGAGTCCACCAGTCAACGAGGT-3' 

Rps29 5'-GCTGAACATGTGCCGACACT-3' 5'-GGTCGCTTAGTCCAACTTAATGAA-3' 

 

Stanovenie proteínov 
Pri homogenizácii tkanív, izolácii proteínov a western blot analýze sme postupovali 

podľa práce [5] s použitím primárnej protilátky k (pro)renínovému receptoru (PRR, ReR, 

Atp6ap2) a k renínu (ab40790, ab180608, Abcam, Cambridge, MA), alebo k β-aktínu (#3700, 

Cell Signaling Technology, Danvers, MA). β-aktín bol použitý na normalizáciu dát. Následne 

membrána bola inkubovaná s fluorescenčne značenou protilátkou (#5151 resp. #5257, Cell 

Signaling Technology, Danvers, MA) 1h/RT v tme. Fluorescenčné žiarenie bolo zachytené 
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pomocou Odyssey Infrared Imaging System (LI-COR Biosciences). Dáta boli analyzované 

softvérom Odyssey IR imaging system 2.0. 

Meranie enzymatickej aktivity 
Homogenizácia tkanív a izolácia membránovej frakcie prebiehala podľa práce [5]. 

K vzorkám bolo pridaných 10 mg/100 ml BSA, 10 mg/100 ml DTT, 5M CaCl2 v 50 mM Tris, 

a 100 mM H-Glu-β-naftylamidu (Bachem, Bubendorf, Švajčiarsko), ktorý slúžil ako substrát 

pre APA. Enzýmová kinetika bola meraná počas 60 minút ako množstvo β-naftylamidu 

uvoľneného zo substrátu ako výsledok enzymatickej aktivity pri vlnových dĺžkach 340 nm 

(excitácia) a 410 nm (emisia) v päťminútových intervaloch pri 37°C pomocou fluorometra 

SynergyTM H4 Hybrid Reader (Biotek, Vermont, USA). Aktivita APA je vyjadrená v µM 

hydrolyzovaného H-Glu-β-naftylamidu za minútu na miligram proteínu. 

Štatistické vyhodnotenie 
Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). Na zistenie 

rozdielov medzi dvoma skupinami bol použitý Studentov t-test a na analýzu korelácií 

Pearsonov korelačný test pomocou softvéru SigmaStat 3.5. Za hladinu štatistickej 

významnosti bola považovaná*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

Výsledky a diskusia 

Obézne Zucker potkany sú vhodným modelom na štúdium pre-diabetického stavu, 

ktorý je charakteristický poruchou inzulínom-stimulovaného vychytávania glukózy 

kostrovým svalom. Okrem toho, vykazujú aj dyslipidémiu, hyperinzulinémiu a zníženú 

hustotu mikrociev v kostrovom svale [6]. Dysregulácia RAS sa môže podieľať na rozvoji 

inzulínovej rezistencie narušením inzulínovej signalizačnej kaskády. Táto práca sa zameriava 

na popísanie vplyvu obezity na reguláciu lokálneho RAS v kostrovom svale. 

Expresia AGT (chudé 0,7± 0,07; obézne 0,85±0,07) a ACE (chudé 1,07±0,09; obézne 

1,05±0,16), ako ani ACE2 (chudé 0,96±0,34; obézne 0,58±0,12) a Mas (chudé 1,6±0,22; 

obézne 1,15±0,22) sa nemenila vplyvom obezity. Obezita signifikantne znížila expresiu AT1 

receptorov (chudé 1,25±0,19; obézne 0,78±0,07; p < 0,01), kým na expresiu AT2 receptorov 

mala opačný vplyv (chudé 0,04±0,01; obézne 0,47±0,12; p < 0,001). Lokálna produkcia 

renínu de novo v kostrovom svale je spornou témou [1, 7]. V našej práci sme potvrdili 

expresiu renínu v kostrovom svale na úrovni mRNA i proteínu (Obr. 1). Koncentrácie mRNA 

renínu v kostrovom svale boli nižšie v porovnaní s obličkou, kým expresia renínu na úrovni 

proteínu bola evidentne vyššia v kostrovom svale, ako v obličke. Predpokladali sme excesívne 

vychytávanie renínu z krvného riečiska. To sa ale nepotvrdilo pri porovnaní obsahu renínu 

466



western blot analýzou v perfundovanom a neperfunodvanom svalovom tkanive Wistar 

potkanov (Obr. 1E). Na druhej strane je možné, že detegovaný renín je naviazaný na ReR, 

ktorý je hojne exprimovaný v kostrovom svale, a nemohol byť odstránený perfúziou.  

Obezita signifikantne znížila mRNA expresiu renínu (p < 0,01; Obr. 1A). Podobný 

pokles plazmatickej aktivity renínu (PRA) a koncentrácie renínu bol pozorovaný v plazme i 

v obličke obéznych Zucker potkanov. Napriek tomu blokáda RAS je účinnejšia pri znižovaní 

krvného tlaku u obéznych v porovnaní s chudými kontrolami. Jedným z možných vysvetlení 

je, že väzbou renínu na ReR sa zvýši jeho katalytická aktivita 4- až 5-násobne [8]. 

 

 

 
Obr. 1. Expresia renínu- na úrovni mRNA (A) a proteínu s reprezentatívnymi western blotmi (B) v kostrovom 

svale chudých (n=6) a obéznych (n=8) potkanov kmeňa Zucker, determinovaná pomocou real time PCR 
a metódou western blottingu. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 
(Rps29) (mRNA), alebo β-aktínu (proteín), ktorých expresie sa nemenili vplyvom veku ani obezity. Výsledky, 
uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina 

štatistickej významnosti **p < 0,01. Hladina mRNA renínu v obličke a v kostrovom svale Zucker potkana 
z kontrolnej skupiny meraná pomocou PCR metódy a vizualizovaná na agarózovom géli (C). Množstvo 

proteínového produktu pre renín (~45 kDa) v obličke a v kostrovom svale chudého potkana, kvantifikované 
pomocou western blot analýzy (D). Reprezentatívny Western blot porovnávajúci množstvo renínu na proteínovej 

úrovni v perfundovanom a neperfunovanom svale musculus quadriceps Wistar pokanov (E). 
 

 
 

Obr. 2. Expresia renínového receptoru (ReR)- na úrovni mRNA (vľavo) a proteínu (vpravo) 
s reprezentatívnymi western blotmi; mRNA expresia transkripčného faktoru Zbtb16 (PLZF- promyelocytic 

leukemia zinc finger) (v strede) v kostrovom svale chudých (n=6) a obéznych (n=8) potkanov kmeňa Zucker, 
determinovaná pomocou real time RCR alebo metódou western blottingu. Dáta boli normalizované vzhľadom na 

expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29) (mRNA), alebo β-aktínu (proteín), ktorých expresie sa 
nemenili vplyvom veku ani obezity. Výsledky, uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli 

analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p < 0,05; **p < 0,01. 
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V našej práci sme zaznamenali signifikantný nárast mRNA expresie ReR vplyvom 

obezity (Obr. 2A), čím by mohli byť posilnené účinky renínu. ReR je schopný indukovať 

signalizačnú kaskádu priamou interakciou s transkripčným faktorom PLZF (Zbtb16 gén), 

ktorý sa viaže na promótorové oblasti génu pre ReR, v dôsledku čoho inhibuje jeho expresiu 

a uzatvára ultra-krátku negatívnu spätno-väzobnú slučku [9]. Zmenou v expresii PLZF 

vplyvom obezity (p < 0,01) by mohol byť vysvetlený nesúlad v expresii ReR na úrovni 

mRNA a proteínu (Obr. 2).  

Neutrálna endopeptidáza degraduje rôzne vazoaktívne peptidy, zahŕňajúc Ang II 

a bradykinín. Inhibícia NEP zabraňuje degradácii bradykinínu, a tým zlepšuje glukózovú 

toleranciu a inzulínovú citlivosť u obéznych Zucker potkanov [10]. To je v súlade s našimi 

výsledkami, kde sme zaznamenali signifikantne zvýšenú expresiu NEP v kostrovom svale 

obéznych potkanov. Zvýšená expresia NEP v obezite súvisí so zvýšeným odbúravaním 

bardykinínu, čo môže prispievať k rozvoju metabolických porúch u obéznych jedincov. 

 

 

 
Obr. 3. Aktivita aminopeptidázy A (APA) v membránovej frakcii izolovanej z kostrového svalu (vľavo) 

a v plazme (v strede) chudých a obéznych potkanov kmeňa Zucker- Výsledky, uvedené ako priemer ± 
stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Plazmatická hladina cholesterolu 
bola determinovaná pomocou komerčne dostupného kitu. Korelácia medzi plazmatickou hladinou cholesterolu 

a aktivitou APA v kostrovom svale chudých (modrý trojuholník) (n=6) a obéznych (oranžový kruh) (n=8) 
potkanov kmeňa Zucker bola analyzovaná Pearsonovým korelačným testom. Hladina štatistickej významnosti 

**p < 0,01; ***p < 0,001. 
 

Aminopeptidáza A je membránovo viazaný enzým, ktorý je uvoľňovaný do cirkulácie 

pomocou autolýzy plazmatickej membrány [11]. Keďže zloženie sarkoplazmy kostrového 

svalu závisí od cirkulujúcich hladín cholesterolu, zvýšené hladiny plazmatického cholesterolu 

môžu mať dopad na uvoľnenie APA. Aktivita APA v membránovej frakcii kostrového svalu 

bola znížená vplyvom obezity (p < 0,01), čo negatívne koreluje s plazmatickou aktivitou APA 

(r = -0,642; p < 0,05). Zároveň, hladiny cholesterolu v plazme negatívne korelujú s aktivitou 

APA v kostrovom svale (Obr. 3) a pozitívne s aktivitou APA v plazme (r = 0,925; p < 0,001). 

Z toho môžeme vyvodiť, že vysoké hladiny plazmatického cholesterolu vyvolávajú zvýšené 
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uvoľňovanie APA zo sarkolemy  a prispievajú k nárastu plazmatickej aktivity APA v obezite. 

APA štiepi Ang II za vzniku Ang III, ktorý má silnejšie antidiuretické a antinatriuretické 

účinky a stimuluje uvoľňovanie aldosterónu efektívnejšie než Ang II, čím podporuje rozvoj 

objemovo závislej hypertenzie [11]. 

 

Záver 
Potvrdili sme expresiu komponentov klasickej a alternatívnej dráhy RAS v kostrovom 

svale Zucker potkanov. Expresia renínu, AT1, AT2, ReR, PLZF a NEP bola zmenená vplyvom 

obezity. Zistili sme zvýšené uvoľňovanie APA z kostrového svalu u obéznych zvierat, čo 

prispieva k nárastu plazmatickej aktivity APA. Dokázali sme existenciu ultra- krátkej 

negatívnej spätno-väzobnej slučky ReR/PLZF a jej reguláciu obezitou. Naša práca po 

prvýkrát odhaľuje reguláciu lokálneho RAS v kostrovom svale Zucker potkanov. 
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Abstract 

Developmental stages of Cuscuta europaea (L.) haustorium  
During evolution, the parasitic plants have evolved the special absorptive organ – haustorium, which 

represents the “physiological bridge” between the host plant and parasite. From current literature, there is 
evidence, that all nutrients are transported via haustorium from the host plant tissue to parasite. Development of 
haustoria is based on particular chemical signals from host plant. Cells of C. europaea contain increased 
amounts of pectins. Pectins are present mainly in cell walls that are in close proximity to the host plant tissues. 
The meristematic cells divide and develop into endophyte primordium (EP). Endophyte primordium cells are 
cytologically prepared for organized penetration through the host plant. The cells of neighboring tissues contain 
a lot of amyloplasts and provide energy for EP cells. Endophyte primordium cells grow and differentiate to the 
haustorium. After the haustoria invade the host tissue successfully, cells of parasites are connected to the 
vascular tissue of the host.  
 

Keywords: Cuscuta europaea; endophyte primordium; haustorium; pectin; starch 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Zástupcovia rodu Cuscuta sú kozmopolitne rozšírený. Majú široký záber hostiteľských 

rastlinných druhov a ich dormantné semená dlhodobo (aj roky) prežívajú v pôde. Jednou z 

možných ciest získania kontroly nad parazitmi je poznať vzťah medzi parazitom a jeho 

hostiteľom.  

Prvotným predpokladom prežitia mladých klíčencov kukučiny je diferenciácia 

špecializovaného orgánu – haustória, pomocou ktorého vytvárajú vaskulárne prepojenie 

s hostiteľskou rastlinou. Haustórium sa de novo diferencuje v pletivách parazita po kontakte 

s hostiteľskou rastlinou, ako reakcia na mechanické a chemické stimuly [1]. Mechanické 

prichytenie na hostiteľskú rastlinu uľahčujú „lepkavé látky“, najmä de-esterifikované pektíny, 

produkované bunkami parazita [2]. Podľa dostupnej literatúry, parenchymatické bunky 

kortexu parazita v blízkosti pericykla predstavujú iniciály pre vznik haustória. Iniciály sú 

charakteristické zastúpením amyloplastov bohatých na škrob a množstvom mitochondrii. 

Bunky epidermy a kortikálne bunky v tejto oblasti sú výrazne vakuolizované, majú početné 

plastidy, nápadne veľké jadro s jadierkom a denznú cytoplazmu s množstvom ďalších organel 

[3, 4, 5].  

Po priblížení k hostiteľskej rastline sa epidermálne a kortikálne bunky začínajú meniť 

a vytvárajú základ haustória, tzv. endofytické primordium (EP). V konečnej fáze vývinu 
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haustória sa bunky v distálnej oblasti endofytického primordia začínajú výrazne predlžovať 

a prednostne antiklinálne deliť. Bunky v proximálnej oblasti sa môžu deliť antiklinálne aj 

periklinálne [6]. Bunky distálnej oblasti obsahujú veľké množstvo plastidov, diktyozómy, 

drsné endoplazmatické retikulum a ďalšie organely. Tieto charakteristiky naznačujú, že EP je 

cytohistologicky dobre pripravené na organizovaný prienik do hostiteľského pletiva [3]. 

Bunky epidermy vyvíjajúceho sa haustória sa neustále predlžujú a vytvárajú čoraz tesnejšie 

spojenie s hostiteľom. Toto tesné prepojenie modifikuje bunkové steny hostiteľa aj parazita 

a vytvára v nich preliačeninu. Po úspešnej invázii haustórium vytvára tzv. „hľadacie“ hýfy 

vďaka ktorým sa pripája k cievnym zväzkom hostiteľa [6]. Je známe, že hneď po vytvorení 

vaskulárneho prepojenia medzi hostiteľom a parazitom, dochádza k jednosmernej translokácii 

hostiteľských živín, vody, minerálnych látok, aminokyselín, sacharidov, a iných 

makromolekúl do pletív parazita [7, 8].       

 V našej práci sme sa zamerali na štúdium cytologickej a histologickej organizácie 

pletív parazita a diferencujúceho sa prehaustória/haustória ako reakciu na mechanické stimuly 

hostiteľskej rastliny. Zistenie zvýšenej akumulácie pektínov v prstovitých bunkách haustória 

ako aj v bunkách epidermy parazita už v ranných štádiách vývinu haustória má zrejme veľký 

význam pri vytvorení pevného spojenia medzi parazitickou rastlinou a jej hostiteľom. 

Pozorovaný úbytok amyloplastov z miest, ktoré predstavujú meristematické základy budúcich 

haustórii je tiež logický. Škrob pravdepodobne slúži ako zdroj energie pre deliace a neskôr sa 

intenzívne predlžujúce bunky. Akumulácia THF1 proteínu v mieste vznikajúceho prepojenia 

medzi hostiteľom a parazitom naznačuje, že THF1 proteín plní dôležitú úlohu vo formovaní 

haustória. 

 

Materiál a metódy 

 Ako východiskový rastlinný materiál sme použili semená kukučiny európskej 

(Cuscuta europaea L.), ktoré sme získali zberom z lokality Ivanka pri Dunaji, roky zberu 

2009 a 2012 a semená Nicotiana benthamiana (L.) získané z génovej banky Gatersleben v 

Nemecku. Rastlinný materiál sme pestovali v podmienkach in vivo. Semená C. europaea sme 

pred výsevom vložili na 15 minút do koncentrovanej H2SO4. Po rozrušení semenných obalov 

sme ich prepláchli sterilnou destilovanou vodou a semená sadili do pôdy v blízkosti 8-týždňov 

starých rastlín tabaku. Rastlinný materiál (kukučina, tabak) sme kultivovali v rastovej komore 

s fotoperiódou dlhého dňa (16 h svetlo/8 h tma), intenzitou difúzneho osvetlenia 40 µmol m-2 

s-1 PAR pri teplote 23 ±2 °C. 
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 Segmenty rastlinného materiálu (haustórium a prehaustórium C europaea) sme zaliali 

do Steedmanovho vosku. Vzorky sme následne narezali mikrotómom na 10 µm tenké rezy. 

Pri farbení pektínov sme rezy inkubovali 30 minút v 0,02% vodnom roztoku Ruthenium red 

([(NH3)5Ru-O-Ru(NH3)4-O-Ru(NH3)5]Cl6.4H2O, zaliali ich glycerolom a pozorovali vo 

svetelnom mikroskope.          

 Na farbenie škrobu sme použili Lugolov roztok, rezy sme po 2 minútach prepláchli 

vodou a pozorovali vo svetelnom mikroskope. 

 Pomocou techniky imunolokalizácie podľa [9] s malými modifikáciami sme 

vizualizovali THF1 proteín v prehaustóriu a haustóriu C. europaea. Rezy sme pozorovali vo 

fluorescenčnom a konfokálnom mikroskope (Axioskop 2 plus, Zeiss, CLSM Fluoview 

FV1000, Olympus, Japan). 

Výsledky a diskusia 

Rastlinná bunka obsahuje polysacharidy v bunkovej stene (celulóza, hemicelulóza, 

pektíny), kde tvoria základnú štruktúrnu kostru a v amyloplastoch vo forme škrobu, ktorý 

slúži ako zdroj energie. Farbením pomocou farbičky Ruthenium red, ktorá farbí de-

esterifikované pektíny na ružovo, sme už v skorých vývinových štádiách diferenciácie 

prehaustória/haustória pozorovali výraznú akumuláciu pektínov v prstovitých bunkách ako aj 

v bunkách epidermy kukučiny (obr. 1A, B). S rapídnym predlžovaním prstovitých buniek 

dochádzalo aj k ich masívnemu plneniu pektínmi, ktoré sa intenzívne farbili na ružovo (obr. 

1C, D, šípka). Po preniknutí haustória pletivami hostiteľa sme najvyššiu akumuláciu pektínov 

zaznamenali na styčných plochách medzi hostiteľom a parazitom (obr. 1E, F). Podobný trend 

v akumulácií pektínov v pletivách rôznych druhov parazitických rastlín opísal vo svojej práci 

aj Vaughn [2], kde predpokladá ich funkciu najmä pri udržaní tesného spojenia medzi 

hostiteľom a parazitom počas kritickej fázy vytvárania vaskulárneho prepojenia.  
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Obr. 1. Štádia vývinu haustória. Farbenie pektínov farbičkou Ruthenium red v bunkách prehaustória a haustória 
C. europaea. A, B: skoré štádia diferenciácie endofytického primodria (EP), 200 µm, C: podlhovasté prstovité 
bunky (PB) v centre EP, 200 µm, D: podlhovasté prstovité bunky (PB) v centre EP, prítomnosť škrobových zŕn 

, 50 µm, E: prerastajúce haustórium pletivami hostiteľa, 200 µm, F: prerastajúce haustórium pletivami 
hostiteľa, 100 µm. 

 

Z doteraz publikovaných prác [3, 4, 5, 6] je známe, že v bunkách kortexu rôznych 

druhov kukučín sa nachádza veľké množstvo amyloplastov so škrobovými zrnami. Švubová a 

kol. [10] vo svojej práci poukázali na fakt, že plastidy počas životného cyklu kukučiny 

prechádzajú dramatickými zmenami od fotosynteticky aktívnych chloroplastov v rastových 

vrcholoch mladých klíčencov, po amyloplasty vo funkčných haustóriách. Farbením 

Lugolovým roztokom sme potvrdili výraznú akumuláciu škrobu v pletivách kortexu stonky C. 

europaea (obr. 2A-C). Dá sa predpokladať, že pôvod tohto naakumulovaného škrobu je 

dvojaký. Časť pripadá na energetickú rezervu, nasyntetizovanú počas skorých vývinových 

štádií, nakoľko mladé klíčence kukučiny majú funkčný fotosyntetický aparát [10]. Druhá časť 

škrobu pochádza z  hostiteľa, nakoľko po vytvorení funkčného prepojenia dochádza 

k transportu asimilátov, vody a iných látok do pletív parazita [8].  
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Obr. 2. Farbenie škrobu (šípky) Lugolovým roztokom. A: Prehaustórium C. europaea 200 µm, B: adhézia 

prehaustória k epiderme hostiteľa 100 µm, C: prerastajúce haustória () pletivami hostiteľa 200 µm. 
 

V mieste meristematického základu budúceho haustória (okolo 25-30 buniek, obr. 3D) 

sme s využitím techniky immunolokalizácie THF1 proteínu, ktorý sa preferenčne lokalizuje 

do membrán plastidov, nezaznamenali THF1-pozitívny signál (obr. 3A, D - hviezdička). 

Dôvodom môže byť fakt, že nakoľko ide o zónu intenzívne sa deliacich, meristematických 

buniek, škrob bol spotrebovaný ako zdroj energie a dá sa predpokladať prítomnosť len 

plastidov so slabo vyvinutým vnútromembránovým systémom. V neskorších fázach vývinu 

prehaustória, konkrétne v prstovitých bunkách EP, sme pozorovali prítomnosť 

chloroamyloplastov a vo funkčnom haustóriu amyloplastov s množstvom škrobových zŕn 

a pozorovali sme aj intenzívny THF1 signál. (obr. 3C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. Immunolokalizácia THF1 proteínu v jednotlivých štádiách vývinu haustória C. europaea. A, D: 

meristematický základ budúceho haustória, 100 µm; B, E: meristematická zóna a predlžujúce sa prstovité bunky, 
200 µm; C: funkčné prepojenie medzi hostiteľom a parazitom, 100 µm; F: lokalizácia THF1 proteínu do 

amyloplastov (šípky) vo funkčnom haustóriu 50 µm. 

 

A B C 

D E F 

C 
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Tieto pozorovania rozširujú poznatky kolektívu Švubová a kol. [10]. Plastidy C. 

europaea prechádzajú dramatickými zmenami nie len v priebehu ontogenézy, ale aj počas 

diferenciácie haustória (proplastidy/plastidy so slabo diferencovaným vnútromembránovým 

systémom - chloroamyloplasty – amyloplasty). 

 

Záver 
Naše výsledky potvrdili vysokú akumuláciu pektínov v prstovitých bunkách EP ako aj 

v bunkových stenách parazita. Zdá sa, že pektíny prítomné v bunkách parazita umožňujú 

lepšie a najmä pevnejšie spojenie s hostiteľomv počas dôležitej fázy životného cyklu 

kukučiny. Nami získané dáta tiež dopĺňajú už skôr publikované výsledky o zmenách, ktorými 

prechádzajú plastidy kukučiny počas ontogenetického vývinu.  
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Abstract 

Characterisation of DNA-protein interaction in replication process of acetic acid bacteria. 
In the presented work we characterized replication protein IHF in acetic acid bacteria. Main part of work 

was in explanation of how it is binding to replication origin. We determined the estimated ihf gene sequence 
using bioinformatic comparison of known sequences  of similar proteins in other bacteria species. We amplified 
the supposed gene in PCR reaction using the chromosomal DNA of Acetobacter pasteurianus CCM 3610 as the 
substrate. Subsequently, we cloned the raction product into the expression vector pET30+. With this construct we  
affinity chromatography. We amplified the potential replication origin from Acetobacter pasteurianus CCM 
3610.  We used these substrates in EMSA assay, to verify the ability of IHFα and IHFβ proteins binding to the 
chromosome replication origin in bacterium Acetobacter pasteurianus CCM3610. 
 

Keywords: replication DNA; IHFα; IHFβ; oriC 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pri iniciácii replikácie je dôležitým iniciačným proteínom DnaA proteín, ale na 

počiatok replikácie sa viažu aj proteíny IHF. Ich hlavnou funkciou je dosiahnuť stabilný ohyb 

DNA, čím dôjde k oddeleniu oboch reťazcov DNA v AT bohatej oblasti [1]. IHF proteín sa 

viaže na počiatok replikácie a spôsobí konformačnú zmenu na DNA, ktorá vedie k silnému 

ohybu [2]. 

Diekmann so svojimi spolupracovníkmi použili metódu FRET na sledovanie väzby 

IHF-DNA. Zistili, že IHF proteín sa viaže na sekvenciu dlhú 35 bp a spôsobí ohnutie DNA 

o 160° [3]. Množstvo energie potrebnej pre vytvorenie ohybu na DNA vplyvom IHF proteínu 

bolo stanovených na 14.1 kcal/mol [4]. 

Bioinformatickými  analýzami niektorých druhov bola zistená sekvenčná podobnosť 

IHF proteínov u pozorovaných organizmov v porovnaní s E. coli približne 20-35%. 

Všeobecne platí, že IHF proteíny sú obligátne heterodiméry [5]. 

Predkladaná práca je zameraná na štúdium integračného hostiteľského faktora (IHF), 

kódovaného genómom octovej baktérie Acetobacter pasteurianus. Našim cieľom bolo 

analyzovať schopnosť IHF proteínu a jeho jednotlivých podjednotiek interagovať s molekulou 

DNA v procese iniciácie replikácie genómu octovej baktérie Acetobacter pasteurianus CCM 

3610 využitím nerádioaktívnej metódy EMSA (electrophoretic mobility shift assay). Tieto 
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štúdie smerujú k porovnaniu procesu replikácie medzi popísaným mechanizmom v 

Eubacteriaceae a doteraz neštudovaným procesom v bunkách Acetobacteriaceae. 

 

Materiál a metódy 

Použité kmene a plazmidy 

V práci sme použili bakteriálny kmeň Acetobacter pasteurianus CCM 3610, klonovací 

vektor pGEM-Teasy, expresný vektor pET30+, a expresné bunky E. coli BL21 (DE3) a E. coli 

XL1 Blue. 

Transformácia a indukcia expresie 

 Na transformáciu génov ihfα a ihfβ sme použili plazmid pET30/ihfα 

a pET30/ihfβ  a expresné bunky E. coli BL21 (DE3). Expresiu sme indukovali pridaním IPTG 

do výslednej koncentrácie 0,5 mmol.l-1.   

Elektroforéza v PAGE 

 Nadprodukcie rekombinantných proteínov sme porovnali SDS-PAGE analýzou, ktorú 

sme uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook a kol. (1989) [6]. 

Purifikácia proteínov 

 Bunkovú kultúru po expresii sme centrifugovali pri 8000g, 10 min.  Pelet 

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. Obidve podjednotky IHF proteínu sme 

produkovali vo fúzii s hexahistidinovou sekvenciou (His-tag) na N-terminálnom konci. His-

tag fúzované podjednotky IHFα a IHFβ sme purifikovali afinitnou chromatografiou použitím 

HisTrap afinitnej kolóny obsahujúcej Ni2+ ako väzbový kov. Cieľové proteíny sme eluovali 

lineárnym gradientom imidazolu. Takto získané elúcie boli odoberané a následne analyzované 

elektroforézou  v PAGE. Následnou dialýzou frakcií obsahujúcich purifikované proteíny IHFα 

a IHFβ sme odstránili imidazol. 

EMSA 

 Schopnosť IHF proteínu a jeho jednotlivých podjednotiek viazať sa na 200 bp dlhý 

PCR amplifikovaný fragment DNA predstavujúci počiatok replikácie A. pasteurianus CCM 

3610 sme analyzovali nerádioaktívnou EMSA metódou a následnou elektroforézou v 4% 

PAGE za nedenaturačných podmienok. 
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Výsledky a diskusia 

Na základe známej nukleotidovej sekvencie genómu Acetobacter pasteurianus IFO 

3281-01 [7] sme navrhli PCR primery na amplifikáciu génov ihfα a ihfβ z chromozómu 

bakteriálneho kmeňa Acetobacter pasteurianus CCM 3610. Primery sme navrhli na 5´ konci s 

rozpoznávajúcimi miestami pre restrikčné endonukleázy BamHI a PstI. PCR amplifikované 

gény ihfα (321bp) a ihfβ (315) sme klonovali do vektora pGEMR-T Easy a pripravené 

rekombinantné konštrukty (Obr.1) sme využili na sekvenačnú analýzu príslušných génov.  

 
 

Obr.1 Fyzikálna mapa pripravených konštruktov a) pGEM+ihfα a b) pGEM+ihfβ 

 

Z vytvorených konštruktov pGEM+ihfα a pGEM+ihfβ sme vyštiepili príslušné gény 

restrikčnými endonukleázami BamHI a HindIII a reklonovali do linearizovaného expresného 

vektora pET30a+ (Obr.2). 

 

 
 

Obr.2 Fyzikálna mapa pripravených konštruktov a) pET30a+- ihfα a b) pET30a+- ihfβ 
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Pripravené konštrukty pET30a+-ihfα a pET30a+-ihfβ sme využili na produkciu jednotlivých 

rekombinantných podjednotiek IHF proteínu v hostiteľskom kmeni E. coli BL21 (DE3). Na 

kultiváciu produkčného kmeňa sme použili LB médium, pričom kultivácia prebiehala pri 

26 °C, expresiu génov sme indukovali pri optickej hustote buniek OD600= 0,5 - 0,6 pri 

koncentrácii induktora IPTG 0,5 mmol.l-1 a expresnú fázu sme sledovali 2 hodiny. Výsledky 

nadexpresie sme analyzovali metódou SDS-PAGE (Obr.3).  

 

Obr. 3 SDS-PAGE: profil proteínov buniek E. coli BL21 (DE3) po indukcii expresie génov a) ihfα a b) ihfβ s 
pri koncentrácii induktora IPTG 0,5 mmol.l-1. 1.dráha – bez indukcie, 2. dráha – po 1. hodine indukcie, 3.dráha – 

po 2.hodine indukcie 
 

a)                                                                                     b)  

 
Obr 4.: SDS-PAGE profil purifikácie proteínov a) IHFα b) IHFβ. 

 1. -5.dráha- frakcie po elúcii 250 mmol.l-1 imidazolom 
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Zvyškov bunkových proteínov kontaminujúch eluované rekombinantné proteíny sme sa 

zbavili opakovanou purifikáciou cieľových produktov. Následnou dialýzou frakcií 

obsahujúcich purifikované proteíny IHFα a IHFβ sme odstránili imidazol (Obr.5). 

 
 

Obr.5 Purifikované rekombinantné proteíny po dialýze 
1. dráha – IHFα , 2. dráha – IHFβ 

 
Jednou z charakteristických vlastností tohto proteínu a jeho podjednotiek je schopnosť viazať 

sa na DNA v mieste počiatku replikácie tzv. ORI. Schopnosť nami purifikovaného proteínu 

viazať sa na amplifikovaný fragment DNA sme overili EMSA reakciou a následne sme 

analyzovali elektroforézou v 4% PAGE za nedenaturačných podmienok, kde sme so 

zvyšujúcou sa koncentráciou proteínov sledovali zníženú elektroforetickú mobility DNA 

(Obr.6). 

 
 

Obr.6: Väzbová analýza jednotlivých podjednotiek IHF proteínu a) IHFα  b) IHFβ  c) IHFα+ IHFβ (1:1) s 
počiatkom replikácie baktérie A. pasteurianus CCM 3610.  

1. dráha – kontrola bez proteínu, 2.-4. dráha – DNA fragment počiatku replikácie v prítomnosti 1 µg, 2 µg, 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 CCM 3610. 
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Abstract 

 Time course of brain regeneration and its correlation with behavioral changes in songbirds 
Newborn neurons migrate into striatum in both humans and songbirds, but not in rodents. Although 

injury induces even higher recruitment of the new neurons into the damaged striatum in mammals as well as in 
songbirds, they survive for longer period of time only in the songbirds. Striatal regeneration is accompanied with 
behavioral changes such as song tempo and song syllables repetition. In this study we wanted to determine if the 
changes in syllable repetition are related to the recovery of the striatal nucleus lateral Area X (LArea X) 
controlling learned vocalization in a songbird zebra finch. We used magnetic resonance imaging (MRI) for 
longitudinal observation of excitotoxically damaged LArea X and its regeneration. Behavioral characterization of 
song was performed in the same time points as MRI before and after the surgery. We found that during LArea X 
regeneration there was a significant increase in syllable repetition in the same birds and they correlated 
significantly. The data support our hypothesis that the newborn neurons may induce stuttering-like song in 
songbirds.  
 

Keywords: magenetic resonance imaging; brain; recovery; song analysis; zebra finch 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Aj keď reč človeka je nepochybne omnoho komplexnejšia, schopnosť učenia 

sa vokálne komunikovať majú aj spevavce. Reč človeka a spev spevavcov zdieľajú viaceré 

podobné znaky na génovej, behaviorálnej aj anatomickej úrovni [1]. Učenie a produkcia spevu 

sú kontrolované vokálnymi oblasťami zapojenými do dvoch dráh: zadnej, motorickej dráhy 

nevyhnutnej pre akt spievania a prednej dráhy zodpovednej za učenie [2, 3]. Poškodenie 

striatálnej súčasti prednej dráhy, laterálnej Area X (LArea X), u dospelých jedincov spôsobuje 

zmenu v tempe piesne a nárast opakovania poslednej slabiky motívu piesne [4]. Tieto 

behaviorálne zmeny sú sprevádzané regeneráciou poškodenej oblasti mozgu. Avšak presný 

časový súvis medzi touto regeneráciou a zmenami v speve nie sú známe. Tento súvis je 

možné identifikovať iba pomocou metódy, ktorá umožňuje sledovať léziu mozgu v čase, bez 

potreby usmrtenia experimentálnych jedincov [5]. Takouto je technika zobrazovania pomocou 

magnetickej rezonancie (MRI), ktorá je dostupná a overená u spevavcov [6]. Cieľom tejto 
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práce bolo opakovane sledovať veľkosti lézie LArea X a jej regenerácie u tých istých 

jedincov, u ktorých boli zároveň sledované zmeny v speve a zistiť, či tieto dva javy spolu 

korelujú.  

 

Materiál a metódy 

Použili sme 6 dospelých samcov zebričky červenozobej vo veku od 4-12 mesiacov. 

Každému jedincovi sme s použitím 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 (1,5- 3%; Nicholas Piramal, 

USA) pri prietoku 0,8-1l/min. Polohu LArea X sme stanovili podľa koordinátov 4,5 - 5,0mm 

rostrálne, 1,3mm laterálne a 3,5mm ventrálne od nulového bodu nachádzajúceho sa na 

rozvetvení artérií medzi hemisférami a mozočkom. Neurotoxín sme injikovali prístrojom 

Nanoject II (Drummond Scientific, USA), a to 138nl do každej hemisféry troma vpichmi po 

46nl. Po vytvorení lézií v oboch hemisférach sme lebku uzavreli.  

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 rádiofrekvenčného 

signálu spolu s objemovou cievkou (Rapid Biomed, Rimpar, Nemecko) s priemerom 72mm, 

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=3000/76,61/ms/1), rovina rozlíšenia 117x156µm, matrix 

256x192x64. Mozog sme skenovali pred vytvorením lézie (-1D), jeden deň po vytvorení lézie 

(1D), jeden mesiac (1M), tri mesiace (3M), štyri mesiace (4M) a šesť mesiacov po vytvorení 

lézie (6M). Počas skenovania boli vtáci pod vplyvom anestézy pomocou inhalácie izofluránu. 

Na začiatok a v priebehu upevňovania bola miera anestézy 3% pri prietoku zmesi s kyslíkom 

0,8 - 1 l/min, počas samotného merania bola hodnota 1-1,5% izofluránu pri nezmenenom 

prietoku v závislosti od rýchlosti dychu.  

Spev sme zaznamenávali pomocou softvéru Sound Analysis Pro (SAP)  [7]. Vtáky boli 

pred operáciou umiestnené do zvuk izolujúcich komôr so svetelným režimom 14:10 (L:D), 

s teplotou 25 ± 2 °C a s potravou a vodou ad libitum. Spev bol nahrávaný počas 2 dní pred 

operáciou a po operácii 1, 2, 7 a 14 dní, 1, 2, 3, 4, 5 a 6 mesiacov. 

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 
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prepočítavali na percento lézie v oblasti LArea X. Pri behaviorálnej analýze sme s použitím 

SAP zisťovali dĺžku motívu od prvej slabiky po prvú opakovanú slabiku na konci motívu. 

Zisťovali sme taktiež počet opakovaní poslednej slabiky motívu. Výsledky sme 

vyhodnocovali pomocou programu SigmaPlot 11.0, s použitím ANOVA a Fisherovho LSD 

testu.  

Výsledky a diskusia 

Pomocou MRI sme boli schopní opakovanie u toho istého jedinca zobraziť LArea X 

a léziu v tejto oblasti (Obr. 1). Lézia bola lokalizovaná vždy v LArea X. Lézia zobrazená 

pomocou MRI mala 1 deň po operácii hyperintenzívny signál (Obr. 1) pravdepodobne 

spôsobený masívnym odumieraním neurónov pôsobením kyseliny iboténovej. Neskôr po 

vymiznutí intra- a extracelulárnej tekutiny - opuchu [5] mala lézia hypointenzívny signál (Obr. 

1). Aj keď v priemere bola LArea X zasiahnutá 1 deň po operácii na 81 ± 3,64%, po jednom 

mesiaci sme pozorovali jej zmenšenie až na 41,52 ± 1,22%, po troch mesiacoch na 21,62 ± 

1,4%, po štyroch mesiacoch na 14,54 ± 0,83% a nakoniec po šiestich mesiacoch na 10,63 ± 

0,8% (Obr. 1 a 2). Veľkosť lézie nameraná z MRI skenov v 6 mesiacoch nebola odlišná od 

veľkosti lézie nameranej z imunohistochemicky zafarbených rezov v našej predchádzajúcej 

štúdii [4; p=0,22; t-test]. 

 

 
 

Obr. 1. MRI zobrazenie mozgu zebričky s léziou v LArea X v rôznych časových bodoch. LArea X je 
označená zelenou čiarkovanou čiarou na obrázku pred operáciou (-1D). Oblasť LArea X spolu s léziou je 

označená červenými šípkami v časových bodoch merania 1 deň po operácii (1D), 1, 3, 4 a 6 mesiacov (1-6M) po 
operácii u toho istého vtáka na približne rovnakej rostro-kaudálnej úrovni. Lézia v bode 1D je svetlo sfarbená, 

v ostatné časové body je tmavo sfarbená. 
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Okrem regenerácie LArea X [4] sme ďalej potvrdili, že u všetkých týchto jedincov 

okrem jedného narastal aj počet opakovaní slabiky na konci motívu piesne (Obr. 3A) 

a u všetkých sa menila dĺžka motívu (Obr. 3B). Opakovanie slabiky na konci motívu bolo 

signifikantne vyššie než pred operáciou 2 mesiace po operácii a maximum dosiahlo 3 mesiace 

po operácii na 133,9 ±10,65%. Následne opakovania klesali, aj keď 6 mesiacov po operácii 

ešte nedosiahli úroveň pred operáciou, podobne ako v našej predchádzajúcej práci [4]. Dĺžka 

motívu sa v prvých dňoch po operácii predĺžila, tempo piesne sa spomalilo, a následne 

zrýchľovalo na hodnoty pred operáciou. Keďže rýchlosť spevu piesne aj variabilita piesne je 

vyššia pri dvorení, keď samček spieva samičke [8], kontrola tempa spevu a opakovania slabík 

je pravdepodobne dôležitá pri sexuálnom správaní a výbere partnera. 

Nakoniec sme u vtákov opakujúcich poslednú slabiku motívu určovali, či regenerácia 

LArea X po poškodení súvisí so zvýšeným opakovaním slabiky. Zistili sme, že veľkosť lézie 

signifikantne korelovala s počtom opakovaní (Obr. 4). Je teda možné, že nové neuróny 

prichádzajúce do poškodenej striatálnej oblasti spôsobujú nadmerné opakovanie poslednej 

slabiky motívu piesne [4]. To bude možné v budúcnosti potvrdiť napríklad oddialením 

neuronálnej obnovy LArea X pomocou blokátora mitózy a sledovaním behaviorálnych 

dôsledkov takejto manipulácie. 
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Obr. 2. Veľkosť lézie v Area X v rôznych časových obdobiach po operácii. Veľkosť lézie bola nameraná 
z MRI skenov. Symboly označujú aritmentický priemer a SEM. Hviezdičky označujú štatistické porovnanie 

veľkosti lézie v danom časovom bode s predchádzajúcim bodom. * p<0,05; *** p<0,001; ANOVA s následným 
Fisherovým LSD testom.  
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Obr. 3 .Zmeny v piesni pred a po lézii Area X. Opakovanie slabiky (A), trvanie motívu (B). Symboly označujú 
aritmentický priemer a SEM. Hviezdičky označujú štatistické porovnanie daného bodu s priemerom pred 

operáciou. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; ANOVA s následným Fisherovým LSD testom.  
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Obr. 4. Závislosť počtu opakovaní poslednej slabiky motívu piesne od veľkosti lézie LArea X. Symboly 
označujú aritmetický priemer a SEM. Lineárna regresia.  

 

Záver 

Pomocou metódy MRI zobrazovania sa nám podarilo priblížiť sa k potvrdeniu našej 

hypotézy, že regeneráciou LArea X po excitotoxickom poškodení dochádza k zmenám v 

behaviorálnom prejave. Tieto zmeny vo zvyšovaní počtu opakovania slabiky na konci motívu 

pravdepodobne súvisia so zničením a následnou regeneráciou LArea X a zapájaním neurónov 

do pôvodnej dráhy vedúcej zo striatálnej LArea X do nucleus dorsolateralis medialis 

v talame, ktorý ďalej ovplyvňuje motorickú dráhu spevu. 
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Abstract 

Interaction of DnaA protein with chromosomal replication origin in acetic acid bacteria 
DnaA protein is encoded on the chromosome of the bacteria. It is replication-initiating protein and it 

belongs to the family of AAA + proteins. Homologous proteins to DnaA are found in all domains of life. This 
protein has the ability to interact with specific binding sites at the origin of DNA replication – so called DnaA 
boxes. In addition it interacts with other replication proteins. In this work we focused on the study of DnaA 
protein and DNA replication origin in acetic bacteria. Our goal was to identify replication origin in acetic acid 
bacteria, to verify the ability of the DnaA protein to interact with supposed replication origin. Another objective 
was to prepare mutated forms of OriC  and using EMSA assay verify interaction of DnaA protein with mutated 
forms of replication origin.  
 

Keywords: replication origin; DnaA box; PCR mutagenesis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Iniciácia replikácie DNA v chromozomálnom počiatku replikácie je dynamický 

proces, ktorý vyžaduje prítomnosť niekoľkých proteínov. Tvorba nukleoproteínových 

komplexov v oriC je sprostredkovaná DnaA iniciačným replikačným proteínom. Tento 

proteín je členom AAA+ proteínovej rodiny a obsahuje konzervované úseky ako ATP 

väzobné a DNA väzobné motívy. DnaA proteín sa viaže do niekoľkých väzobných sekvencií 

v počiatku replikácie, známych ako DnaA viažuce oblasti [2].  

Najviac preštudovaným počiatkom replikácie je oriC E. coli (Obr.1). Preto slúži ako 

model pre pochopenie iniciácie replikácie DNA. Komparatívna analýza sekvencií ukázala, že 

počiatky replikácie rôznych baktérií sa líšia v sekvencii, organizácii a veľkosti. Príbuzné 

organizmy majú podobnú sekvenciu počiatkov replikácie [1]. Počiatok replikácie u E. coli má 

245 bp a pozostáva z dvoch funkčných oblastí, ktoré sa podieľajú na väzbe DnaA molekúl 

a rozvíjaní dvojvláknovej molekuly DNA. Prvou je DnaA väzobná oblasť a druhou AT 

bohatý región. oriC má viacero DnaA viažucich oblastí, ku ktorým patria aj DnaA boxy R1 – 

R5 [3]. R boxy majú konsenzus sekvenciu TTATNCACA. Počet DnaA boxov závisí od 

organizmu. DnaA boxy sú často asymetrické 9 nukleotidov dlhé špecifické motívy,         

ktorých sekvencia, počet a rozloženie odráža diverzitu organizmov.  
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Obr. 1. oriC  – Schematické znázornenie E.coli oriC, vyznačené sú DNA elementy prítomné v oriC. 
Vysoko afinitné DnaA rozoznávacie sekvencie (R1, R2 ), nízko afinitné sekvencie (R3, R5M, I1, I2, I3, τ1, τ 2, 

C1, C2 a C3) a väzobné miesta pre proteíny ako IHF a FIS [2]. 
 

Aj napriek tomu DnaA boxy rôznych organizmov majú podobnú sekvenciu. Tieto 

boxy majú rôzne afinity k DnaA proteínu. DnaA boxy tvoria miesto pre naviazanie DnaA 

monomérov, ktoré interagujú s oriC a vytvárajú štruktúru, ktorá je schopná rozrušiť DNA 

helix. Unikátne rozloženie nízko a vysoko afinitných DnaA boxov v E. coli oriC reguluje 

tvorbu špecifických DnaA oligomérov. Komplex oriC-DnaA vytvorí torzné pnutie v DNA 

helixe, to sa sústreďuje na DUE región a spúšťa rozpletanie. V nasledujúcich krokoch sa 

predpokladá, že sa ATP-DnaA oligoméry viažu na novovzniknuté jednovláknové DNA 

segmenty, čím ich stabilizujú  a predlžujú [1].  

V stechiometrii väzby DnaA proteínu na oriC sú rozdiely aj v závislosti od použitej 

metódy detekcie. Napríklad elektrónovou mikroskopiou sa zistilo, že na oriC sa viaže 

približne 15-30 molekúl DnaA proteínu. Zatiaľ čo metódou gélovej filtrácie bola zistená 

väzba len 5-8 molekúl proteínu [2]. 

DnaA proteín zabezpečuje iniciáciu replikácie v počiatku replikácie. Je konzervovaný 

u všetkých baktérií. Skladá sa zo 4 domén. Doména I. zabezpečuje interakcie medzi DnaA 

podjednotkami ako aj s inými proteínmi. Doména II. je flexibilný linker. Doména III. 

obsahuje motívy AAA+ rodiny a zabezpečuje väzbu ATP. Doména IV. je DNA väzobná 

oblasť. DnaA proteín má afinitu pre ADP aj ATP, ale len ATP-DnaA zabezpečuje efektívnu 

replikáciu DNA [2]. Našim cieľom bolo navrhnúť si priméry na PCR mutagenézu a následne 

pripraviť mutované formy oriC Acetobacter pasterianus. Tieto mutanty potom využijeme na 

analýzu väzbových vlastností DnaA proteínu a na zistenie dôležitosti vybraných DnaA boxov. 
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Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a plazmidy 

 V práci sme použili bakteriálny kmeň Acetobacter orleanensis 3610 a Acetobacter 

pasteurianus 1513, klonovací vektor pGEM-Teasy, expresný vektor pET28a+ a pET30a+, 

a bunky E. coli XL1 Blue expresné bunky E. coli BL21 (DE3). 

  

Príprava konštruktov 

 DnaA gén sme amplifikovali PCR reakciou z chromozomalnej DNA E. coli, 

Acetobacter pasteurianus 1513 resp. Acetobacter orleanensis 3610. Následne sme tieto gény 

klonovali do expresných vektorov pET28 a pET30, čím sme zabezpečili fúziu s His-tag 

značkov pre potreby purifikácie. PCR reakciiou sme amplifikovali úsek prepokladaného 

počiatku replikácie a ten následne klonovali do vektoru pGEM-Teasy. Správnosť výsledných 

konštruktov sme overili sekvenovaním. 

 

Optimalizácia podmienok nadexpresie DnaA proteínu 

Nadexpresiu DnaA génu sme robili v bunkách E. coli BL21(DE3), ktoré sme 

transformovali pripravenými konštruktami. Na indukciu expresie sme použili koncetrácie od 

0,1 až 1 mM IPTG. Expresiu proteínov sme robili v médiách: LB, TB, ZYM-5052 a M9.  

 

Purifikácia DnaA proteínu 

Bunky E. coli BL21(DE3) s nadprodukovaným DnaA proteínom sme homogenizovali 

ultrazvukom, centrifugáciou sme odstránili zvyšky bunkových štruktúr a cytoplazmatický 

extrakt použili na chromatografickú purifikáciu požadovaného proteínu na kolónke s matricou 

His Select Nickel Affinity gel. 

 

SDS-PAGE elektroforéza 

Výsledný produkt expresie a purifikácie sme sledovali pomocou elektroforézy v 12 % 

SDS-PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook a kol. (1989) [4]. 

 

PCR mutagenéza 

 DnaA väzbové boxy v oriC z Acetobacter pasterianus 1513 sme pomocou PCR 

reakcie mutovali s primérmi (Tab.1) špeciálne navrhnutými pre túto reakciu. Ako substrát bol 

v reakcii použitý konštrukt pGEM-T easy-oriC. 
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Tab.1 Priméry – PCR mutagenéza 

 

Priméry Nukleotidové sekvencie v smere 5' - 3' 

PG _ori1L    CCAGCGCATACTGTCTGTGTAC 

PG_ori1R    GGTAGATTTTTGGAATACCGGGTAC  

PG_ori2L TAAAGAATAGGACTAAGTACCCGTACGG 

PG_ori2R AAAAGTCCTTGTTTTCCAATACCCTAAAATC 

PG_ori3L GGCACACATGTTCTCACCGGTTTA 

PG_ori3R CCGTACGGGTACTTTCTGGATATC 

 

 

EMSA 

 Schopnosť väzby wt DnaA proteínu na počiatok replikácie sme analyzovali 

štandardnou metódou electro mobility shift assay a následnou elektroforézou v 4 % natívnom 

PAGE v TAB tlmivom roztoku.  

 

Výsledky a diskusia 

 Kvôli analýze väzobných vlastností DnaA iniciačného replikačného proteínu bolo 

našim cieľom vytvoriť počiatky replikácie s mutovanými DnaA boxami. Aby sme zistili, 

ktoré z týchto boxov sú potrebné pre väzbu DnaA proteínu na oriC.  

 Programom OriFinder sme analyzovali sekvenciu chromozómu Acetobacter 

pasteurianus. Predpokladané oriC sme amplifikovali PCR reakciou s primérmi ORIL a ORIR 

(Tab.2). Produkt PCR reakcie sme klonovali do vektoru pGEM-T easy. A na predpokladanom 

počiatku replikácie sme PCR mutagenézou menili DnaA väzobné boxy.  

 

Tab.2 Primery – oriC 

 

Priméry Nukleotidové sekvencie v smere 5' - 3' 

ORIL   CTGGCAGAAAGCGACCAG 

ORIR GTGAGTACTCACCTGAGTACCG 
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Určili sme si tri DnaA boxy, ktoré chceme mutáciou pozmeniť. Konkrétne mut1 5‘-

TTCCCACA-3‘, mut2 5‘-TTATCCAGA-3‘ a mut3 5‘-TGTGTACAA-3‘(Obr. 2). Z týchto 

troch mutácií sme vytvorili sedem kombinácií mutovaných počiatkov replikácie. Prvé tri boli 

počiatky replikácie s jednou mutáciou mut 1, 2, 3. Zvyšné boli vytvorené kombináciou 

uvedených troch mutovaných DnaA väzobných miest. Pripravili sme kombinácie mutácií mut 

1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3.   

  

Obr. 2. Sekvencia počiatku replikácie z Acetobacter pasterianus  – wt- vyznačené sú DnaA väzobné oblasti 
v oriC. Mut 1, 2, 3- farebne vyznačené priméry a podčiarknuté DnaA boxy, ktoré sme mutovali. 

 

Metódou EMSA sme si overili, či sa  DnaA proteín viaže na predpokladaný počiatok 

replikácie (Obr.3). Výsledky z tohto pokusu nám v budúcnosti poslúžia na porovnanie 

výsledkov s mutovanými oriC.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 3.: EMSA a)oriC a wt DnaA (N - bez proteínu, 1,2 a 5 µg proteínu), b) oriCmut123 s DnaA proteínom   
(N - bez proteinu,1,2 az 5 µg proteínu) 
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Záver 

Cielenou mutagenézou s navrhnutými primérmi (Tab. 1) sa nám podarilo vytvoriť 

sedem rôznych počiatkov replikácie, ktoré sa líšili v DnaA boxoch. Schopnosť 

purifikovaného DnaA proteínu viazať sa na wt oriC sme overili využitím electromobility shift 

assay.  

Pomocou týchto mutovaných počiatkov replikácie budeme metódou EMSA sledovať 

silu väzby DnaA proteínu na jednotlivé väzobné boxy. Týmto spôsobom budeme schopní 

určiť, ktoré DnaA väzobné miesta sú pre proces iniciácie replikácie esenciálne.  
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Abstract 

SpoIISA-SpoIISB is a type II toxin-antitoxin module of B. subtilis. Action of SpoIISA toxin is mediated 
through the cytoplasmic membrane where it forms holes in an unknown manner. According to predictions, 
SpoIISA has a transmembrane domain with three helices adopting Nout Cin topology, followed by a cytosolic 
domain. SpoIISB antitoxin inactivates SpoIISA by binding to this cytosolic domain and forming a tight complex. 
In order to investigate localization of SpoIISA, we prepared GFP fusion to the TM domain of the wild type and 
mutant carrying Arg38Gln substitution, which renders SpoIISA non-toxic. Observed difference in fluorescence 
intensity between the two fusions sow a doubt about the predicted topology of SpoIISA. Therefore, we have 
performed topology mapping using GFP fusions to further truncated TM regions of SpoIISA. Based on the 
results from mapping and two-hybrid analysis, we account the low fluorescence of the GFP fused to wild-type 
TM domain to oligomerization which might hinder proper folding of GFP and thus its fluorescence.  

 
Keywords: toxin–antitoxin system; protein topology; Bacillus subtilis 

 

Introduction and aims of the study 

SpoIISA-SpoIISB is a type II toxin-antitoxin module of B. subtilis with homologues 

present in other Bacilli. Action of SpoIISA toxin is mediated through disruption of the 

cytoplasmic membrane and can be observed during sporulation in the absence of the SpoIISB 

antidote, or upon overexpression during vegetative growth [1]. According to predictions, 

SpoIISA has a transmembrane (TM) domain with three helices adopting Nout Cin topology, 

followed by a large cytosolic domain. SpoIISB antitoxin inactivates SpoIISA by binding to 

this cytosolic domain and forming a tight heterotetrameric complex [2]. 

Previously, a single point mutation of Arg38 disabling SpoIISA toxic function was 

identified [1]. In order to investigate localization of the wild type and mutant form of 

SpoIISA, we prepared a GFP fusion to the N-terminal transmembrane domain. We observed a 

striking difference in fluorescence intensity between these two fusion proteins, which was not 

caused by protein expression levels. This led us to question the predicted topology of 

SpoIISA, because the low fluorescence of the wild type fusion could be an indication of 

extracellular localization of the C-terminus [3]. Since GFP can be used to study orientation of 

transmembrane helices within membrane [4-6], we have used it to perform topology mapping 

of SpoIISA. Also, we investigated interactions of N-terminal domain of SpoIISA by 

combining wild-type and mutant form in bacterial two-hybrid system.  
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Materials and methods 

B. subtilis cells for fluorescence microscopy were grown in LB medium supplemented 

with inducer (0.5% xylose (w/v)) and harvested at t3 (OD600nm 0.8–1.0). GFP fluorescence was 

observed using an Olympus BX63 microscope (Hamamatsu Orca-R2 camera, Olympus cellP 

software). Images were obtained using the same excitation and acquisition parameters and 

were adjusted to the same display settings to allow visual comparison of fluorescence between 

samples. Cells for SDS-PAGE and Western blotting were grown in similar manner and were 

processed as described in [7].  

Fusions of N-SpoIISA and N-SpoIISA(RQ) to the T18 and T25 fragments of adenylate 

cyclase were constructed in the Bacterial Adenylate Cyclase Two-Hybrid (BACTH) system 

[8]. To test protein–protein interactions, the E. coli BTH101 strain (adenylate cyclase-

deficient) was co-transformed with various plasmid combinations and plated on LB plates 

supplemented with X-Gal (40 µg·mL-1), IPTG (0.1 mM), ampicillin (100 µg·mL-1), and 

kanamycin (30 µg·mL-1), and grown for 24–72 h at 30°C. β-galactosidase activity was 

measured as described in [9]. 

The SpoIISA membrane topology was modeled using following algorithms: TMPred 

[10,11], TopPred [12,13], TopCons (5 algorithms) [13,14]  and MEMSAT-SVM [15,16]. 

Analysis of fluorescence microscopy images was performed using raw data in cellF. 

Quantification of Western blot bands was performed in ImageJ [17]. 

 

Results and discussion 

 

Mutation of Arg38 increases the fluorescence intensity of N-SpoIISA-GFP 

SpoIISA was previously found to localize into the cytoplasmic membrane as foci [7]. 

In order to investigate the localization pattern of SpoIISA bearing the Arg38Gln loss-of-

function mutation [1], a GFP fusion, located downstream of the transmembrane domain of 

SpoIISA [N-SpoIISA(R38Q)], was prepared. The fluorescence microscopy revealed that 

under the same conditions, the fluorescence signal of the strain expressing 

N-SpoIISA(R38Q)-GFP was remarkably stronger than one expressing N-SpoIISA-GFP 

(Fig. 1AB). Intensity measurements  (not shown) revealed a 15-fold difference in fluorescence 

intensity. 
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Fig. 1. Fluorescence microscopy of B. subtilis cells expressing various GFP fusions induced from Pxyl promoter.  
 

 

In order to exclude the possibility of different expression caused by non-optimal codon 

present in the wild-type spoIISA gene, the original Arg codon (CGG) was replaced by the 

more frequently utilized CGT codon, yielding N-SpoIISA(R38R)-GFP construct. The 

observed fluorescence signal from this construct was similar to that of N-SpoIISA-GFP fusion 

(Fig. 1C). Western blot analysis showed that both the wild-type and mutant forms of SpoIISA 

were produced in similar amounts, indicating that neither codon usage nor protein production 

is the cause of the low fluorescence of wild-type N-SpoIISA-GFP (Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Western blot analysis of B. subtilis strains expressing GFP fusions to wild-type N-SpoIISA (WT) and 
mutant forms (RQ = N-SpoIISA(R38Q); RR = N-SpoIISA(R38R)). C=cytosolic fraction, M=membrane fraction, 
T=total proteins). Numbers below indicate fold increase in signal intensity as compared to N-SpoIISA(R38Q). 

 

Because of this observations, we questioned previously predicted topology of SpoIISA 

[1], since it is known that a C-terminally fused GFP does not exhibit fluorescence when 

translocated to the periplasmic space of E. coli via sec-mediated export [3]. The inability of 

GFP to refold and form a fluorescent chromophore in the periplasm or extracellular space has 
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been used for topology mapping in both E. coli [4, 5] and B. anthracis [6]. Additionally, 

a control of topology by single residue has been reported [19]. 

Topology mapping of SpoIISA 

All eight prediction algorithms more-or-less agreed on the previously published 

topology of SpoIISA [1], in which three TM helices are followed by a cytosolic domain. An 

alternative prediction was suggested by four of these programs, placing a fourth TM helix at 

the C-terminus of SpoIISA. However, this helix was predicted with low probability or to be a 

pore-lining helix. The C-terminal portion of SpoIISA was the subject of previous structural 

studies which failed to observe a TM element in this region [2]. Prediction of the helix as 

pore-lining might indicate its transient nature, possibly dependent on other structures.  

In order to experimentally confirm the SpoIISA topology prediction, we prepared GFP 

fusions following the first putative TM helix (1TMIISA), second (2TMIISA) and second 

bearing an Arg38Gln mutation [2TMIISA(R38Q)]. The 1TMIISA-GFP fusion fluorescent 

signal was high, sometimes with visible foci (Fig. 3A). The GFP fusion following the second 

helix, whether wild-type or Arg38Gln mutant, exhibited almost no fluorescence (Fig. 3B, 3C). 

Taken together, these observations suggest that the orientation of the first and second TM 

helices of SpoIISA is consistent with the predicted topology. Since GFP can serve as a folding 

reporter for an upstream fused protein [20], we propose that, in this case, N-SpoIISA 

undergoes either misfolding or, more likely, oligomerization, which affects the correct folding 

of the GFP chromophore. 

 

 
 

Fig. 3. Fluorescence microscopy of B. subtilis cells expressing various GFP fusions induced from Pxyl promoter.  
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The N-terminal domain of SpoIISA interacts with itself and weakly with Arg38Gln 

mutant  

In order to study the protein–protein interactions of N-SpoIISA, we prepared both N- 

and C-terminal fusions of N-SpoIISA and N-SpoIISA(RQ) to T18 and T25 domains of 

adenylate cyclase. Positive interactions were detected when both domains of adenylate cyclase 

were fused to the C-terminus of N-SpoIISA or N-SpoIISA(RQ), and thus, according to the 

prediction and our previous results, are oriented towards the cytoplasm, because adenylate 

cyclase can only function in cytoplasm (Fig. 4A, 4C). Other combinations appeared to be 

negative, probably due either opposite localization the two domains (when translocation of N-

terminally attached T18/T25 domain across the cytoplasmic membrane is possible) or to 

disruption of the N-SpoIISA topology, which might affect the interaction (when translocation 

is not possible). Of the positive interactions, the interaction of N-SpoIISA with itself was the 

strongest, while interactions of N-SpoIISA and N-SpoIISA(RQ) exhibited lower strength in 

both fusion combinations (Fig. 4B).  

 

 

 

Fig. 4. Bacterial two hybrid analysis of N-SpoIISA and N-SpoIISA(RQ) – blue color indicates positive 
interaction, white negative. (B) quantification of interactions corresponding to orange box. (C) Topology of 

N-SpoIISA (as confirmed by our previous result), in which the strongest interaction was observed. 

 

Conclusions 

Based on our results, we suggest that SpoIISA undergoes oligomerization, which is 

important if not essential for its toxic function, and in which Arg38 plays a role. Since the first 

study it was hypothesized that SpoIISA might disrupt the cytoplasmic membrane by forming 

holes similar to those by holins during bacteriophage infection [1]. However, there is no 
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sequence similarity between SpoIISA and any other protein of known function, so its mode of 

action as well as physiological role remains to be unraveled.  
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Abstract 

In rod-shaped bacteria, the proper placement of division septum at the mid-cell relies on the proteins of 
the Min system. The main principle of Min system involves formation of inhibitor gradient along the cell axis, 
whose establishment differs between G- e and G+ bacteria. While in Escherichia coli the Min system undergoes 
pole-to-pole oscillation, in Bacillus subtilis, the proper spatial inhibition is achieved by preferential attraction of 
the Min proteins to the cell poles. Interestingly, transplantation of E. coli Min proteins to B. subtilis cells leads to 
their oscillation and negatively affects asymmetric septation during sporulation. Homologues of both Min 
systems were found to be present in the genomes of Clostridia, a neighbouring group of Bacilli, including 
pathogenic Clostridium difficile. Here we investigate the behaviour of C. difficile Min protein homologues and 
show their ability to oscillate in B. subtilis cells. Furthermore, we investigate the effects of this oscillation on 
sporulation. 

 

Keywords: Clostridium difficile; Bacillus subtilis; Min system; oscillation; sporulation 

 

Introduction and aims of the study  

Gram-positive Bacillus subtilis and Gram-negative Escherichia coli are the basic 

model organisms used for the study of cell division in rod-shaped bacteria. Bacterial cell 

division is a strictly controlled process leading to formation of two equal daughter cells. FtsZ, 

a tubulin-like protein forms a structure termed Z-ring which marks the position of the future 

division septum and serves as a scaffold for downstream division proteins (Fig. 1A). Two 

different mechanisms were described having a negative effect on Z-ring assembly: nucleoid 

occlusion, which blocks formation of septum across chromosome and Min system, which 

blocks unwanted polar septation [reviewed in 1, 2].  

 The Min system acts by creating a concentration gradient of division inhibitor along 

the cell axis (Fig. 1B). The key component is MinC protein which prevents formation of 

Z-ring by disallowing FtsZ polymerization and inhibiting interactions between FtsZ 

protofilaments [reviewed in 3]. Activity of MinC and its recruitment to the cytoplasmic 

membrane is provided by interaction with MinD, which binds reversibly to anionic 

phospholipids within the membrane [6]. MinC and MinD homologues are found in both 

model organisms, but their specific action and localization to polar sites is dependent on 

interaction with a third component of the Min system, termed topological determinant, that is 

MinE in E. coli and DivIVA/MinJ in B. subtilis. 
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Fig. 1. (A) Polymerization of FtsZ into Z-ring at the mid-cell.  
(B) Gradient of MinC inhibitor formed along the cell axis. 

 

Behaviour of Min proteins in E. coli is highly dynamic and is based on a fine-tuned 

interaction between MinE and MinD. Binding of MinE to MinD stimulates the ATPase 

activity of MinD, resulting in dissociation of MinCD complex from membrane and 

re-association at adjacent site. This leads to rapid oscillation of all three proteins from one 

pole to another, creating a bipolar gradient of MinC and leaving only place for FtsZ 

polymerization at the mid-cell (Fig. 2A).  

B. subtilis does not encode a homologue of MinE and the polar localization of MinCD 

is achieved by interaction with MinJ, which links the complex to DivIVA [7, 8]. DivIVA is 

stably targeted to the cell poles and sites of septation by its ability to bind negatively-curved 

membranes [9-11]. It is the preferential attraction of MinCD to the cell poles via 

MinJ/DivIVA that allows blocking polar division sites in B. subtilis (Fig. 2B).  

In B. subtilis, harsh environmental conditions can trigger initiation of an alternative 

genetic programme leading to formation of a highly resistant spore. While during vegetative 

division, DivIVA enables the MinCD positioning at the cell poles, during sporulation it plays 

a role in proper segregation of chromosomes [12, 13], and during first step of sporulation that 

is asymmetric division [14].  

 

 

 

Fig. 2. Different ways of gradient formation (A) Oscillation of MinCD proteins driven by MinE (E. coli). 
(B) Preferential attraction of MinCD to the cell poles, via binding partners MinJ and DivIVA (B. subtilis) 
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Despite the differences in lipid composition of the membranes, the oscillation of 

E. coli Min proteins was successfully reproduced in B. subtilis cells. This oscillating Min 

system was found to interfere with the formation of asymmetric septum during sporulation of 

B. subtilis [15]. Many spore-forming bacteria that belong to the phylum Firmicutes and 

include Bacilli and Clostridia, contain homologues of both Min systems. However, it is not 

known whether these proteins are functional, and if they behave as any of the described Min 

systems. Spore-former Clostridium difficile is one such example, harbouring MinC, MinD, 

MinE and DivIVA homologues. Because of the nature of C. difficile anaerobic lifestyle and 

confined genetic toolbox, we have decided to investigate the mechanism of action of 

C. difficile Min proteins (MinCd) and their effect on sporulation, in a heterologous host 

B. subtilis. This can help us to understand the role of Min proteins and their interplay with 

asymmetric division and spore formation in this important human pathogen.  

 

Materials and methods 

All B. subtilis strains used in this work are derivatives of B. subtilis MO1099 and were 

prepared by transformation using plasmid or chromosomal DNA according to the method of 

[16]. Cells were grown in DSM at 37°C; when required, media were supplemented with 

appropriate antibiotics. To induce the expression of proteins under the control of the Pxyl and 

Phyperspank promoter, the media were supplemented with xylose at t0 to a final concentration of 

0.02-0.5% (w/v) and IPTG to a final concentration of 0.1-0.5 mM, respectively.  

Cells for fluorescence microscopy were grown as liquid cultures in DSM to desired 

phase. Samples were examined on poly-L-lysine-treated slides or transferred to slides covered 

with a thin layer of 1% agarose in LB. YFP and GFP fluorescence was observed using an 

Olympus BX63 microscope (Hamamatsu Orca-R2 camera, Olympus cellP software). 

The sporulation efficiency assay was determined as in [16]. Sporulation was induced 

by nutrient exhaustion in liquid DSM supplemented with inducers and appropriate antibiotics 

at 37°C for 24 h after inoculation. Then, aliquots of the culture were serially diluted and 

plated on to LB plates before and after heat treatment (85°C, 15 min). The sporulation 

efficiency was defined in terms of colony-forming units (c.f.u.) formed from non-treated 

samples (viable cells) and heat-treated samples (spores).  
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Results and discussion 

 

Localization of C. difficile MinD and MinE proteins in B. subtilis 

We have introduced YFP-MinDCd fusion in B. subtilis cells under the control of IPTG-

inducible promoter at chromosomal thrC locus into wild-type, ∆minDBs and ∆minJBs mutant 

backgrounds. MinDCd localized to the cell membrane and often formed foci, that sometimes 

moved haphazardly, and localization pattern between strains did not differ (Fig. 3A-C). We 

often observed helical-like structures resembling those formed along lipid spirals in B. subtilis 

by its native MinD [6], and in many instances also localization to the vegetative septa, 

asymmetric septa and polar sites. Localization of MinECd was explored using a GFP fusion 

placed under control of xylose-inducible promoter at amyE locus into wild-type background. 

The observed signal was dispersed throughout the cytoplasm (not shown) and was similar to 

the previously observed localization of E. coli MinEEc-GFP in B. subtilis [17]. 

 

Oscillation of C. difficile MinDE proteins in B. subtilis 

It was previously shown that oscillation of E. coli Min system can be reproduced in 

B. subtilis [15]. Despite the low similiarity of E. coli MinDE proteins and C. difficile MinDE 

homologues (50% and 30% sequence identity for MinD and MinE, respectively), we decided 

to explore their behaviour in B. subtilis cells. We introduced MinECd under control of xylose-

inducible promoter at the thrC locus into strains already harbouring YFP-MinDCd fusion. This 

gave rise to strains carrying the two C. difficile genes - MinDCd and MinECd in wild-type, 

∆minDBs and ∆minDBs ∆minJBs backgrounds. Upon co-expression of the proteins in the wild-

type background, we observed oscillation of YFP-MinDCd from one pole to another in few 

cells (roughly 3%; Fig. 3D).  In E. coli, the period of the Min oscillation cycle is 20-50 s [18, 

19], and oscillation of E. coli proteins in B. subtilis is somewhat slower, with a cycle time of 

1.5–3 min [15]. The oscillation of the C. difficile proteins we observed was even slower, at 

pace of about 3-5 min per cycle. The period of oscillation in strains depleted from MinDBs, 

MinJBs or both did not change, but the proportion of cells in which oscillation occurs was 

affected. One explanation might lie in interaction of MinDCd with MinDBs and MinJBs, that 

would tether it in the membrane and cell poles, so it could not engage in oscillation. The 

overview of oscillation speed and efficiency between organisms and heterologous systems is 

summarised in Tab. 1.  
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Fig. 3. Localization of YFP-MinDCd in wild-type (A) and mutant backgrounds (B - ∆minDBs, C - ∆minJBs). 
Arrows point to cells in which fine-structured signal resembles localization pattern of native MinDBs. 

(D) Oscillation of YFP-MinDCd in the presence of MinECd recorded in B. subtilis over a period of 6 min. 
 

Tab. 1. Comparison of oscillation times and efficiency between systems. 

 

system organism genotype
oscillation 

efficiency [%]
oscillation

period
reference

E. coli E. coli - 100 20-50 s 18, 19
E. coli B. subtilis ∆minDBs ∆divIVABs YFP-minDEc minEEc ~100 1.5-3 min 15

C. difficile B. subtilis YFP-minDCd minECd 3 3-5 min This study

C. difficile B. subtilis ∆minDBs YFP-minDCd minECd 5-10 3-5 min This study

C. difficile B. subtilis ∆minDBs ∆minJBsYFP-minDCd minECd 50 3-5 min This study 

 

Oscillating Min system of C. difficile interferes with sporulation of B. subtilis 

Oscillating Min system of E. coli was previously found to block sporulation in B. 

subtilis at the step of asymmetric septum formation [15]. It is therefore intriguing if Min 

system from C. difficile, which is also a spore-former would impair sporulation in the 

heterologous host. Our sporulation efficiency assays show that in wild-type and ∆minDBs 

strain harbouring oscillating MinDCdECd dropped to 32% and 45%, respectively (Tab. 2), and 

even further in strain lacking both MinDBs and MinJBs (to 0.03%). 

 

Tab. 2. Sporulation efficiency of B. subtilis strains expressing oscillating MinDCdMinECd proteins.  

 

 

MinDBs MinJBs MinDCd MinECd sporulation efficiency oscillation

MinDBs MinJBs - - 100% -
- MinJBs - - 85 ± 2% -
- - - - 97 ± 4% -

MinDBs MinJBs MinDCd MinECd 32 ± 4% +
- MinJBs MinDCd MinECd 45 ± 4 % +
- - MinDCd MinECd 0.03 ± 0.04 % +  
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Conclusions 

In this study, we describe the first oscillation of Min system from a G+ bacterium. 

Oscillating Min system of C. difficile impairs sporulation of the heterologous host B. subtilis, 

in a yet unknown manner. The severity of the defect seems to correlate with proportion of 

cells in which oscillation is observed. A question remains what causes the block, and what 

differences between sporulation of B. subtilis and C. difficile are related to this. It is possible 

that oscillating MinCd system serves as inhibitor of division only during part of the life cycle 

(eg. vegetative growth), and not throughout sporulation. However, we cannot deduce this from 

min genes expression profile, since transcriptional data for C. difficile are still missing. 
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Abstract 

Does low silicon (Si) concentration alleviate moderate stress caused by arsenic (As), cadmium (Cd) and 
zinc (Zn) in maize?  

Alleviating effect of silicon (Si 1 mM) on the toxicity of arsenic (As 150 M), cadmium (Cd 10 M) 
and zinc (Zn 800 mM) in young maize plants was established. Roots of As treatment achieved significantly 
higher biomass production than control roots. Cadmium and Zn retarded root growth. In AsSi, CdSi and ZnSi 
treatments we also did not observe any improve in the growth parameters when compared with As, Cd and Zn 
treatment. However, in all treatments, enhancement in the endodermal cell walls development was noticed. 
Adding Si alone caused acceleration in endodermal suberin lamellae deposition in comparison with control. 
Negative shift in endodermal development was observed in CdSi and ZnSi treatment. Accumulation of Si in the 
2nd leaf was in every treatment higher than in the roots. Silicon in combined treatments caused decrease in toxic 
element accumulation and translocation when compared to treatment without Si. Changes in Si-transporters gene 
expression were observed in chosen treatments; very low or no expression of both genes was observed in Zn and 
ZnSi treatment. 
 

Keywords: arsenic; cadmium; endodermis; maize; silicon; Si transporters; stress; zinc 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rastliny sú vystavené vonkajším vplyvom bez schopnosti lokomócie. Pokiaľ sa 

nachádzajú v pôde znečistenej anorganickými látkami, vyvíja sa v nich stresová odpoveď, 

ktorá môže viesť k zvýšeniu rezistencie alebo, naopak, k zániku rastliny. Jedným z prvkov, 

ktoré napomáhajú rastlinám prekonať stres je kremík (Si). Nezaraďuje sa medzi esenciálne 

elementy vyšších rastlín, napriek tomu sa mu v posledných desaťročiach venuje zvýšená 

pozornosť najmä v súvislosti s abiotickými stresmi [1]. V pôdnom roztoku sa vyskytuje 

v koncentráciách do 1,7 mM a rastliny ho prijímajú vo forme kyseliny kremičitej 

transportérmi Lsi1 (influxný), Lsi2 (efluxný, resp. influxný) a Lsi6 (distribúcia vo výhonkoch) 

[2 – 6]. Pôdu môže znečisťovať veľké množstvo rozličných polutantov, ktoré sú bez 

preukazne pozitívnych účinkov na rast rastlín ako arzén (As) či kadmium (Cd); môže však ísť 

aj o limitné prekročenie koncentrácie esenciálneho elementu ako zinok (Zn), ktoré tiež vedie 

v organizme k vývinu stresu. V súčasnej literatúre je možno nájsť množstvo dôkazov 

o protektívnom pôsobení Si na priebeh spomínaných abiotických stresov či už na úrovni 

biochemickej, anatomickej, alebo molekulárno-biologickej [7 – 13]. 
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Cieľom našej práce bolo otestovať pôsobenie Si v koncentrácii, ktorá sa pôde bežne 

nachádza (1 mM) na stredne silný stres spôsobený neesenciálnym As (150 µM, ktorý môže 

zdieľať rovnaký influxný transportný systém ako Si) Cd (10 µM) a a esenciálym 

mikroelementom Zn v nadbytku (800 mM) na mladé rastliny kukurice pestované v 

hydropónii. V jednotlivých variantoch sme chceli dokázať zmeny morfológie a anatómie 

primárnych koreňov rastlín, ako aj akumulácie študovaných toxických prvkov vplyvom Si 

v koreňoch a 2. liste, s čím môžu súvisieť aj zmeny expresie génov vybraných Si-

transportérov v jednotlivých variantoch.  

 

Materiál a metódy 

Rastliny kukurice siatej (Zea mays L., hybrid Novania) sme kultivovali podľa [9], 

pričom sme zvolili nasledovné varianty: Si – 1 mM SiO2·NaOH; As – 150 µΜ  

Na2HAsO4·7H2O; Cd – 10 µΜ Cd(NO3)·4H2O; Zn – 800 µΜ ZnSO4; AsSi – 150 µΜ  

Na2HAsO4·7H2O  + 1mM SiO2·NaOH; CdSi – 10 µΜ Cd(NO3)·4H2O + 1mM SiO2·NaOH; 

ZnSi – 800 µΜ ZnSO4 + 1mM SiO2·NaOH. Na konci kultivácie sme primárne hlavné 

a laterálne korene analyzovali softvérovo (WinRhizo 2012), ako aj gravimetricky. Vo 

vzdialenosti 20 % a 60 % od koreňového apexu sme sledovali vývin endodermy v zmysle 

zakladania suberínovej lamely pomocou fluorecenčného farbiva Fluoroll Yellov 088 (0,01 %) 

[14], ako aj lignifikáciu metaxylému. Obsahy As, Cd, Zn a Si sme stanovovali metódou AAS 

(atómová absorpčná spektrometria) na Ústave laboratórneho výskumu geomateriálov, 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Mieru expresie génov 

v primárnych koreňoch pre influxný (Lsi1) a efluxný (Lsi2) transportér Si sme hodnotili 

pomocou reverzno-transkriptázovej (RT) PCR po fenol-chloroformovej RNA extrakcii 

a reverznej transkripcii do cDNA pomocou ImProm-IIIM Reverse Transcription System 

(Promega, USA). Analýzy sa robili z 10 rastlín, ktoré sme pestovali v troch nezávislých 

opakovaniach, pričom na štatistickú analýzu sme využili softvér Statgraphics Centurion (LSD 

test, P<0,05). 

 

Výsledky a diskusia 

Toxické prvky (As, Cd, Zn), ktoré sme v štúdii použili všeobecne spôsobujú retardáciu 

rastu rastlín kukurice [7, 9, 13, 15, 16]. Preukazne negatívny vplyv toxických prvkov na 

tvorbu čerstvej biomasy (č. h.) sme zaznamenali v Cd a Zn variante, naopak, korene As 

variantu vykazovali preukazne vyššie č. h. ako kontrolný aj Si variant (dáta neuvádzame). Je 
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známe, že v hyperakumulačnom druhu As Pteris vitatta môže dôjsť vplyvom tohto polokovu 

k stimulácii rastu rastliny [17] indukciou príjmu fosforu [18]. Pridanie samotného Si 

neovplyvnilo tento parameter v porovnaní s kontrolou štatisticky preukazne. Kombinované 

varianty nevykazovali zlepšenie tvorby biomasy v porovnaní s príslušným variantom bez Si. 

Pri hodnotení morfológie primárnych koreňov pomocou softvéru Win Rhizo 2012 sme 

dospeli k podobným záverom: celkovú dĺžku koreňov, ich objem, ako aj celkovú plochu 

koreňov As v porovnaní s kontrolou i Si variantom preukazne stimuloval; naopak, pridanie 

Cd resp. Zn štatisticky významne negatívne ovplyvnilo sledované parametre, pričom miera 

redukcie bola pre oba kovy podobná. Pridanie Si nemalo väčšinou pozitívny efekt na rast 

koreňov, v prípade Zn a ZnSi variantov došlo dokonca v niektorých parametroch k významnej 

redukcii daného parametra v kombinovanom variante (obrázok 1). Aj keď všeobecne sa 

predpokladá protektívny účinok Si na pôsobenie rozličných abiotických stresov aj na úrovni 

morfológie koreňa [19 – 21], efekt je závislý od dĺžky doby pôsobenia, zvolených 

koncentrácií i rastlinného druhu či dokonca testovaného hybridu alebo odrody [15].  

  
Obr. 1. Celková dĺžka a počet špičiek primárnych koreňov jednotlivých variantov (priemer ±SE). Rozličné 

písmená znamenajú štatisticky preukazný rozdiel (LSD test, P<0,05)  
 

Samotné pridanie Si urýchlilo zakladanie suberínovej lamely (SL), ako aj lignifikáciu 

neskorých metaxylémov (NMX) v porovnaní s kontrolou, kde  sme v 60 % vzdialenosti od 

apexu sledovali len začiatok zakladania Casparyho pásikov a lignifikáciu skorých 

metaxylémov (SMX) (obrázok 2). Urýchlenie vývinu endodermy sme pozorovali aj v As, Cd 

i Zn variante, pričom v študovanej vzdialenosti od apexu mali korene takmer kompletne 

založenú SL a v Cd variante aj s lignifikovanými bunkovými stenami NM. Na rozdielnosť 

odpovedí rastliny na stres poukazuje aj fakt, že v Zn variante sme ako v jedinom, okrem 

kontrolného, zaznamenali v sledovanom úseku koreňa aj niekoľkovrstvovú suberinizovanú 

exodermu. Na zmeny vývinu apoplazmických bariér a cievnych elementov vplyvom 

abiotického stresu poukazuje v súčasnosti viacero autorov [8, 9, 22]; avšak, výsledky 

kombinovaných variantov sú v niektorých prípadoch kontroverzné. Podobné oddialenie 
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lignifikácie v ZnSi variante v kukurici v porovnaní so Zn variantom ako v našej štúdii 

zaznamenali [13] a v CdSi [8, 9], pričom výsledky sa rôznia na základe zvolených 

koncentrácií prvkov. K pozitívnemu posunu vývinu koreňa došlo v našom prípade len v AsSi 

variante v porovnaní s As variantom, čo doposiaľ v literatúre nebolo opísané. Vplyv nízkej 

koncentrácie Si na pôsobenie toxických prvkov je evidentný a vzor zmien vo vývine koreňa 

zjavne závisí od konkrétneho abiotického stresora. Kremík sa prednostne akumuloval 

v nadzemných častiach rastlín (2. list) v porovnaní s koreňmi, a to vo všetkých variantoch 

(obrázok 3) s najvyššou mierou akumulácie v 2. liste As variantu, čo je zaujímavé z hľadiska 

pravdepodobného zdieľania ich influxného systému. Z hľadiska miery translokácie táto pri 

sledovaných toxických kovoch v kombinovanom variante poklesla v CdSi a ZnSi variante 

v porovnaní s Cd resp. Zn variantom. Fakt, že v AsSi variante vzrástol obsah As v 2. liste 

napriek urýchlenému vývinu apoplazmických bariér v koreni sa dá vysvetliť bohatým 

vetvením hlavného koreňa As i AsSi variantu (obrázok 1) – vysoká početnosť apikálnych častí 

laterálnych koreňov bez vyvinutých apoplazmických bariér je s najvyššou pravdepodobnosťou 

zodpovedná za pomerne vysokú mieru translokácie As do výhonku. Podobne, napriek 

oneskorenému vývinu koreňa v ZnSi variante v porovnaní so Zn variantom došlo k zníženiu 

obsahu Zn: miera vetvenia koreňov kombinovaného variantu preukazne poklesla oproti Zn 

variantu. 

 
 

Obr. 2. Zakladanie suberínovej lamely bunkových stien endodermy a lignifikácia skorých a neskorých 
metaxylémov koreňov jednotlivých variantov vo vzdialenosti 60 % od koreňového apexu. En endoderma, Ex 

exoderma, SMX skorý metaxylém, NMX neskorý metaxylém 

En 
SMX 

NMX 

Ex 
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Pomocou RT-PCR sme hodnotili mieru expresie génov pre influxný a efluxný 

transportér Si (Lsi1 a Lsi2) (dáta neuvádzame). V prípade génu pre Lsi1 transportér došlo 

k zvýšeniu jeho expresie v Si, As a Cd variante v porovnaní s kontrolou. Expresia génov 

transportérov Si v +Si médiu závisí pravdepodobne od koncentrácie prvku, doby jeho 

pôsobenia i rastlinného druhu [2, 5, 24]. Expresia Lsi2 bola všeobecne nižšia ako Lsi1, 

k poklesu v porovnaní s kontrolou došlo v Si a Cd variante. Zaujímavosťou bolo evidentné 

zníženie expresie Lsi1 i Lsi2 v Zn aj ZnSi variante, čo kopíruje aj znížená akumulácia Si v 2. 

liste ZnSi variantu oproti Si variantu. Podobnú negatívnu reguláciu pozorovali aj Bokor et al. 

[24] vo variante obohatenom o Zn. Miera vzájomného ovplyvňovania sa Zn a Si v ich príjme 

je doposiaľ objasnená nedostatočne a na zodpovedanie uvedených skutočností je potrebný 

ďalší výskum.  

 
 

Obr. 3. Akumulácia kremíka (Si), arzénu (As), kadmia (Cd) a zinku (Zn) v koreňoch a druhých listoch 
jednotlivých variantov rastlín kukurice 

 

Záver 

Pridanie 1 mM Si do kultivačného média kontaminovaného As (150 mM), Cd (10 

mM) alebo Zn (800 mM) nespôsobilo preukazné zlepšenie tvorby biomasy koreňa. Pridanie Si 

samotného alebo v kombinácii s toxickým prvkom dramaticky zmenilo vývin endodermy, 

exodemy a lignifikáciu metaxylémov, čo sa odrazilo aj na zmenách akumulácie a translokácie 

toxických prvkov v kombinovaných variantoch. Z hľadiska zmien v expresii génov pre 

influxný (Lsi1) resp. efluxný (Lsi2) transportér Si sa ako najzaujímavejšie javia výsledky 

výraznej negatívnej regulácie expresie uvedených génov vplyvom Zn resp. jeho kombinácie 

s Si. Pri bližšie vysvetlenie daného fenoménu sú potrebné ďalšie analýzy.  
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Abstract 

Phytoindication of the ecogenotoxic impact caused by traffic emissions through pollen abortivity in the 
road liner communications. 

This contribution refers to evaluation of ecogenotoxicity which is caused by traffic emissions at places 
in the vicinity. For detection of the genotoxic stress was used test of pollen grain abortivity assay with higher 
wild plant species. Higher plants are suitable as bioindicators of environmental pollution. From our research we 
could say, that the amount of pollutants from the traffic has increasing character and that accumulation of 
xenobiotics in plants actually exists . 
 

Keywords: ecogenotoxicity; pollen grain abortion; traffic emissions 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Doprava je jedným z najvýraznejších zdrojov polutantov v ovzduší, ktoré značne 

znižujú kvalitu životného prostredia. Produkuje vysoký obsah kontaminantov, ktoré majú 

toxické, karcinogénne a mutagénne účinky a zároveň pôsobia deštrukčne na genetický 

materiál v rastlinách, zvieratách a ľudských bunkách. 

Environmentálna degradácia spôsobená ľudskou činnosťou vedie k hľadaniu 

vhodných bioindikačných metód a bioindikátorov. Fytoindikačné metódy nám umožňujú 

ohodnotiť zmeny kvality životného prostredia vzhľadom k citlivosti rastlín [1]. Rasliny sú 

vhodnými bioindikátormi genotoxicity životného prostredia práve vďaka ich vysokej 

senzitivite a schopnosti akumulovať škodlivé látky.  

Bioindikácia a biomonitoring in situ sú v tomto smere veľmi dôležité a dokážu 

poskytnúť potrebné údaje o genotoxickom riziku  a ohrození prostredia na danej lokalite [2]. 

Chromozómy rastlín sú vysoko citlivé na chemické mutagény, ktoré vedú k chromozomálnej 

abortivite. 

Jedným zo spoľahlivých rastlinných biotestov pre in situ biomonitoring znečistenia 

ovzdušia je test peľovej abortivity divorastúcich druhov vyzbieraných priamo 

z kontaminovaného prostredia.  

Cieľom príspevku je zhodnotiť abortivitu peľových zŕn, skúmanú na vybraných 

lokalitách. 
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Materiál a metódy 

 V našom výskume sme spomedzi niekoľkých fytoindikačných metód vybrali práve 

analýzu peľových zŕn a to z dôvodu vysokej citlivosti rastlín na xenobiotické a ekogenotoxiké 

vplyvy prostredia na proces tvorby pohlavných buniek u rastlín. 

 Analyzovaným materiálom sú v našom prípade rastlinné druhy zo zvolených lokalít, 

konkrétne peľové zrná z ich peľníc. 

Základom tejto analýzy je hlavne presná determinácia taxónov, ktoré budú použité pre 

budúci výskum. Zvolili sme rovnaké indikačné druhy aj na kontrolnej lokalite. Výsledky z 

týchto lokalít navzájom porovnávame. 

Pre hodnotenie sme odobrali čo najviac vhodných druhov. Počas vegetačného obdobia 

sme urobili niekoľko odberov [3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Abortivitu peľových zŕn sme doposiaľ hodnotili na vybraných lokalitách: Banská 

Bystrica - križovatka Rudlová, Považská Bystrica – centrum ul. Okružná – Zámostie a Žilina 

– Budatín a to pri 9 indikačných druhoch miestnej flóry. V tab. 1, 2, 3 uvádzame namerané 

hodnoty týchto druhov aj s kontrolnou hodnotou. Na vybraných lokalitách, ktoré sme 

analyzovali v roku 2014, sme zistili vysokú genotoxická záťaž. V rámci všetkých lokalít, 

ktoré sme doposiaľ monitorovali a vyhodnotili sme pri mnohých hodnotených druhoch zistili 

vysokopreukázateľné zvýšenie abortivity (P≤0,01) oproti kontrole a to na všetkých lokalitách 

„Banská Bystrica - križovatka Rudlová“, na lokalite „Považská Bystrica – centrum ul. 

Okružná – Zámostie“ a na lokalite „Žilina – Budatín“ pri všetkých 19 druhoch z 19 

hodnotených. Pri druhoch Chelidonium majus, Clematis vitalba, Linaria vulgaris, 

Melandrium album a Melilotus officinalis sme pozorovali vysokopreukázateľné nadmerné 

zvýšenie na všetkých lokalitách, na ktorých sme zozbierali a následne vyhodnotili dané 

indikačné druhy. Pri ostatných druhoch na všetkých ich odberových lokalitách sme tiež 

zaznamenali zvýšenie abortivity, aj keď nie tak markantné ako u vyššie spomenutých druhov. 

Pri analýze druhu Daucus carota ako u jediného a to len na lokalite „Žilina – Budatín“ sme 

vyhodnotili mierny pokles abortivity. Tabuľky s nameranými hodnotami sme doplnili aj o 

grafy 1, 2, 3 indukčných indexov z troch doposiaľ hodnotených lokalít. 
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Tab. 1. Lokalita č.1 – Banská Bystrica - križovatka Rudlová 
 

DRUH KONTROLA 27.5.2014 8.7.2014 8.9.2014 
Artemisia vulgaris  2,2 +0,4 - 2,6 +0,3 - 

Calystegia sepium  1,4 +0,2 - 5,4 +0,4 6,1 +0,5 

Carduus acanthoides  1,4 +0,3 - 2,3 +0,2  - 

Chelidonium majus  2,6 +0,3 5,4 +0,3 6,6 +0,5 6,7 +0,4 

Cichorium intybus  1,2 +0,2 - 1,3 +0,3 1,4 +0,2 

Clematis vitalba 1,6 +0,2 - 5,6 +0,3 6,1 +0,6 

Conium maculatum  1,2 +0,3 2,6 +0,4 3,8 +0,4 - 

Conyza canadensis  0,9 +0,1 - 3,9 +0,6 3,7 +0,5 

Daucus carota  4,2 +1,2 3,8 +0,4 4,7 +0,6 5,6 +0,5 

Lactuca seriola  1,3 +0,2 - 3,6 +0,4 4,5 +0,5 

Lamium maculatum 2,6 +0,3 4,0 +0,4 4,8 +0,6 5,1 +0,5 

Lamium purpureum  2,8 +1,0 3,4 +0,2 4,5 +0,3 4,6 +0,6 

Linaria vulgaris  4,3 +0,4 - 6,7 +0,6 8,2 +1,3 

Melandrium album  1,9 +0,2 5,2 +0,3 5,8 +0,6 5,3 +0,4 

Melilotus albus  1,4 +0,3 - 3,9 +0,4 5,1 +0,3 

Melilotus officinalis  1,2 +0,4 - 5,7 +0,3 - 

Pastinaca sativa  3,1 +0,3 4,7 +0,4 5,3 +0,4 - 

Tanacetum vulgare 1,6 +0,3 - 4,3 +0,3 4,6 +0,2 

Trifolium pratense  3,4 +0,6 4,8 +0,4 7,0 +0,8 6,6 +0,5 

 

Tab. 2. Lokalita č.2 – Považská Bystrica – centrum ul. Okružná – Zámostie 
 

DRUH KONTROLA 21.5.2014 22.6.2014 17.7.2014 4.8.2014 

Artemisia vulgaris  2,2 +0,4 - 2,9 +0,6 3,4 +0,4 4,5 +0,3 

Calystegia sepium  1,4 +0,2 3,3 +0,4 4,3 +0,2 4,7 +0,2 5,0 +0,5 

Carduus acanthoides  1,4 +0,3  - 4,3 +0,2 4,5 +0,3 3,6 +0,6 

Chelidonium majus  2,6 +0,3 5,2 +0,4 5,5 +0,3 5,8 +0,3 5,9 +0,5 

Cichorium intybus  1,2 +0,2 - 1,8 +0,2 2,2 +0,3 2,1 +0,2 

Clematis vitalba 1,6 +0,2 - 5,4 +0,5 5,7 +0,4 6,1 +0,6 

Conium maculatum  1,2 +0,3 2,6 +0,2 1,8 +0,2 2,7 +0,3 3,2 +0,2 

Conyza canadensis  0,9 +0,1 - - 2,3 +0,3 3,1 +0,4 

Daucus carota  4,2 +1,2 5,7 +0,2 5,6 +0,4 5,4 +0,6 5,9 +0,4 

Lactuca seriola  1,3 +0,2 - 3,5 +0,2 3,7 +0,4 3,9 +0,3 

Lamium maculatum 2,6 +0,3 4,0 +0,2 4,4 +0,2 4.5 +0,6 4,9 +0,4 

Lamium purpureum  2,8 +1,0 5,2 +0,2 4,6 +1,0 5,9 +0,5 5,5 +0,6 

Linaria vulgaris  4,3 +0,4 5,8 +0,6 6,6 +0,5 7,2 +0,6 7,4 +0,9 

Melandrium album  1,9 +0,2 5,4 +0,2 5,6 +0,4 5,2 +0,6 5,8 +0.8 

Melilotus albus  1,4 +0,3 2,8 +0,2 3,3 +0,3 3,6 +0,2 3,9 +0,3 

Melilotus officinalis  1,2 +0,4 4,0 +0,3 3,7 +0,5 5,1 +0,3 4,3 +0,4 

Pastinaca sativa  3,1 +0,3 6,4 +0,3 5,7 +0,4 6,5  +0,6 7,1 +0,8 

Tanacetum vulgare 1,6 +0,3 - 3,8 +0,6 4,5 +0,4 4,6 +0,5 

Trifolium pratense  3,4 +0,6 4,9 +0,4 5,6 +0,6 5,3 +0,5 6,7 +0,4 
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Tab. 3. Lokalita č.3 – Žilina – Budatín 
 

DRUH KONTROLA 21.5.2014 22.6.2014 17.7.2014 4.8.2014 

Artemisia vulgaris  2,2 +0,4 - 2,9 +0,2 3,4 +0,4 4,0 +0,2 

Calystegia sepium  1,4 +0,2 3,2 +0,2 3,6 +0,4 3,6 +0,3 3,7 +0,3 

Carduus acanthoides  1,4 +0,3 - 4,2 +0,2 3,8 +0,3 4,3 +0,3 

Chelidonium majus  2,6 +0,3 3,7 +0,4 4,5 +0,3 6,0 +0,3 5,8 +0,5 

Cichorium intybus  1,2 +0,2 - 2,1 +0,2 2,6 +0,3 2,8 +0,3 

Clematis vitalba 1,6 +0,2 - 5,7 +0,2 5,5 +0,1 5,1 +0,3 

Conium maculatum  1,2 +0,3 3,6 +0,2 3,9 +0,4 4,4 +0,3 - 

Conyza canadensis  0,9 +0,1 - 1,4 +0,1 2,2 +0,3 2,8 +0,2 

Daucus carota  4,2 +1,2 5,2 +0,5 5,4 +0,6 5,8 +0,5 6,2 +0,3 

Lactuca seriola  1,3 +0,2 - 3,8 +0,2 4,6 +0,4 3,9 +0,4 

Lamium maculatum 2,6 +0,3 4,2 +0,4 4,5 +0,3 4,7 +0,2 4,3 +0,4 

Lamium purpureum  2,8 +1,0 4,6 +0,2 4,9 +1,0 5,1 +0,5 5,8 +0,6 

Linaria vulgaris  4,3 +0,4 5,6 +0,7 6,2 +0,1 7,8 +0,8 7,5 +0,8 

Melandrium album  1,9 +0,2 4,1 +0,2 5,1 +0,4 5,2 +0,6 5,8 +0,3 

Melilotus albus  1,4 +0,3 3,7 +0,2 3,5 +0,3 4,3 +0,2 5,4 +0,3 

Melilotus officinalis  1,2 +0,4 4,0 +0,3 4,2 +0,5 5,0 +0,3 5,3 +0,4 

Pastinaca sativa  3,1 +0,3 5,2 +0,3 4,8 +0,4 5,4 +0,6 6,7 +0,7 

Tanacetum vulgare 1,6 +0,3 - 3,7 +0,3 3,8 +0,2 4,2 +0,3 

Trifolium pratense  3,4 +0,6 6,8 +0,2 5,9 +0,4 5,4 +0,4 6,6 +0,4 

 

 
 

Graf 1. Indukčný index vytvorený zo získaných hodnôt z lokality č. 1 
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Graf 2. Indukčný index vytvorený zo získaných hodnôt z lokality č. 2 
 

 

 
 

Graf 3. Indukčný index vytvorený zo získaných hodnôt z lokality č. 3 
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Záver 

Z doterajších výsledkov možno povedať, že množstvo vypúšťaných polutantov z 

dopravy v daných lokalitách má stúpajúci charakter a akumulácia xenobiotík v rastlinách 

skutočne existuje a má vplyv na súčasnú akumuláciu genotoxických účinkov na abortivitu 

peľových zŕn rastlín.  
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Abstract 

Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68), a natural pathogen of rodents, encodes protein M3 (unique 
among herpesviruses) which possesses properties attributing its potential medical uses. M3 protein is abundantly 
secreted into the medium of infected cells and in vivo was shown to modulate immune response of host to viral 
infection. M3 protein is capable of binding a wide array of signal peptides – chemokines and is the only one 
discovered till now that binds the members of all four chemokine classes. Thus, the chemokine-binding 
properties of M3 protein indicate its great potential in the treatment of diseases associated with the deregulation 
of chemokine signalization. In this study, we produced recombinant M3 protein (with or without signal 
sequence; with His-Tag either on the N- or C-end) in bacterial expression system using two different E. coli 
strains. We tested anti-chemokine activities of purified proteins against three human chemokines - CCL5, 
CXCL8, and CCL3 by standard ELISA assays.  
 

Keywords: Murine herpesvirus 68; M3 protein; bacterial expression system; chemokine-binding activity 

 

Introduction 

MHV-68, a member of the gammaherpesvirus genus Rhadinovirus, was first time 

discovered in 1976 in Slovakia [1] and is nowadays generally accepted animal model system 

to study human oncogenic gammaherpesviruses. MHV-68 has large dsDNA genome (118 

kbp) that encodes a small M3 protein (44 kDa) unique among herpesviruses. M3 protein is 

secreted into the medium of virus infected cells via signal peptide sequence (the first 24 aa) 

[2]. Based on its already proved binding activities against a broad spectrum of all four 

chemokine classes, M3 protein was designed as an effective immunomodulatory protein [3]. 

M3 protein protects the virus against host response by modulating its immune system, thus it 

has a great potential in the treatment of diseases associated with the deregulation of 

chemokine signalization, such as diabetes and immunological diseases. Recent studies suggest 

that M3 protein is also able to prevent tumor growth and metastasis by inhibiting angiogenesis 

and neovascularization [4].  

The aim of this work was to produce M3 protein in two different E. coli strains, BL21 

(DE3) co-expressed with chaperones and Rosetta-gami 2 (DE3), and then to characterize its 

biological properties. We evaluated its binding activity to three of the selected human 

chemokines by standard ELISA assay.  
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Material and Methods 

Virus: We used a clone f2.6 of MHV-68 derived from MHV-68 isolate [1] by twice 

plaque purification [5]. 

Cells: Bacterial strains E. coli, BL21 (DE3) and Rosetta-gami 2 (DE3), were obtained 

from Novagen. The Rosetta-gami 2 (DE3) strain is the strain allowing the enhanced disulfide 

bond formation (resulting from trxB/gor mutations) during the expression of heterologous 

proteins (that contain codons rarely used in E. coli).  

Expression and purification of M3 protein: Full-length or truncated (without signal 

sequence) M3 gene sequence (with His6Tag anchor on the N- or C-end) was cloned into the 

expression vector pET26b(+) (Novagen) [6] and used to transform E. coli BL21 (DE3) (in the 

presence of chaperones) or Rosetta-gami 2 (DE3) cells. Single colonies were picked and 

inoculated into 10 ml of LB medium (Invitrogen) containing appropriate antibiotics and 

grown to make a starter culture (at 37°C for 16 hr in a shaking incubator). For a large scale 

(500 ml) production of recombinant protein, cells were onwards cultivated in fresh LB 

medium at 37°C until OD (A600) = 0.6 was achieved. Then, M3 protein over-expression in 

cells was induced by IPTG (isopropyl β-D-1-thiogalactopyranosid) added to a final 

concentration of 0.5 mM. Two hours later, cells were pelleted, resuspended in lysis solution 

(50 mmol.l-1 NaH2PO4, 300 mmol.l-1NaCl, 10% glycerol, 10 mmol.l-1 imidazole, pH 8, 1 

mg/ml lysozyme, 0.2% sulphobetaine-14, pH 8.0) and disrupted either by sonication or  

French Press. The supernatant containing soluble fraction of M3 protein was loaded onto a 

nickel chromatography column (Qiagen) from which the native M3 protein was eluted with 

buffer containing 100-250 mM imidazole.  

ELISA assay: Chemokine-binding activities of recombinant M3 proteins were 

examined by ELISA assay using three recombinant human chemokines: CCL5, CXCL8, and 

CCL3 as standards. For each assay, 50 pg of commercial recombinant chemokine was mixed 

with 2-200 ng of purified recombinant M3 protein. The mixture was incubated with gentle 

shaking for 1.5 hr at RT and then applied to the ELISA plates. Anti-chemokine activity of M3 

proteins was evaluated expressing % of reduction of absorbance in comparison to controls.  

 

Results and discussion 

We identified the best conditions of expression, induction, and purification of 

recombinant M3 proteins to achieve the best yield and purity of biologically active full length 

or truncated protein. M3 proteins were purified by immobilized-metal affinity 

chromatography (IMAC) via the polyhistidine anchor fused either with N- or C-end of the 
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protein. The amount and purity of proteins were tested by SDS-PAGE analysis (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. SDS-PAGE analysis of full-length and truncated MHV-68 M3 proteins expressed in E. coli Rosetta-

gami 2 (DE3). 
Lane 1: PageRuler Protein Prestained Ladder (Thermo Scientific); Lane 2: Full-length M3 protein (44 kDa); 

Lane 3: Truncated M3 protein with signal sequence deletion (42 kDa). 
 

In the study, we tested anti-chemokine activities of overall four recombinant M3 

proteins of MHV-68 (No. 1-4, see Table 1) produced in two strains of E. coli cells - BL21 

(DE3) and Rosetta-gami 2 (DE3). All purified recombinant M3 proteins of MHV-68 

displayed in ELISA assay chemokine-binding activity to each of three recombinant human 

chemokines (in dose 50 pg) showing the strongest activity against CCL5 chemokine (Table 

1). We have found the strongest binding activity of this chemokine for M3 protein produced 

in E. coli BL21 (DE3) cells when as low as only 20 ng or 40 ng of protein was used (Fig. 2). 

 

Tab. 1.Characteristics and chemokine-binding activity of recombinant MHV-68 M3 proteins 
 

Note:  ∆ss  - truncated protein (signal sequence deleted) 
d  - protein diluted 1:5  
 

 

 
 

No. 

 
Name of 

recombinant 
protein 

 
Protein 
length 
(aa) 

His-Tag 
anchor 

at 
protein 

terminal 
end 

 
 

Producing cells 

Binding of M3 protein to 
chemokine (%) 

 
CCL5 

 
CXCL8 

 
CCL3 

 
1 

 
M368HC/CH 

 
406 

 
C 

BL21(DE3) + 
chaperones 

100 98,4 68,4 

100d 87,3d 0d 

 
2 

 
∆ssM368HN/CH 

 
382 

 
N 

BL21(DE3) + 
chaperones 

100 97,8 67,8 

100d 88,5d 0d 

 
3 

 
M368HC 

 
406 

 
C 

Rosetta - gami 2 
(DE3) 

100 91,8 87,6 

100d 21,2d 0d 

 
4 

 
∆ssM368HN 

 
382 

 
N 

Rosetta - gami 2 
(DE3) 

100 90 24,3 

88,3d 0d 0d 
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Fig. 2. Binding activity of the full-length (1) and truncated (2) recombinant MHV-68 M3 protein (40 ng) 
produced in E. coli cells, strain BL21 (DE3) (co-expressed with chaperones) against recombinant chemokine (50 

pg) CCL5 (green), CXCL8 (red) and CCL3 (black) .  
 

The full-length MHV-68 M3 protein produced in BL21 (DE3) cells (co-expressed 

with chaperones) (No. 1) revealed stronger binding activity against CCL5 chemokine then 

that produced in Rosetta gami-2 (DE3) cells (No. 3), (80.2 % vs 39 %) (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Binding activity of the recombinant MHV-68 M3 proteins No. 1 and No. 3 (Table 1) (4 ng) produced 

by E. coli cells, strain BL21 (DE3) (co-expressed with chaperones) (green) and strainRosetta-gami 2 (blue) 
against CCL5 chemokine (50 pg). 

 
Further, we have found that truncated M3 protein produced in these cells displayed 

stronger binding activity against CCL5 chemokine than the full-length one. Finding that only 

2 ng of either of full-length and truncated M3 proteins was able to bind 58.1 % and 33.1 % of 

CCL5 chemokine demonstrated the full retention of biological properties of proteins during 

purification procedures (Fig. 4). 
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Fig. 4. Binding activity of the recombinant MHV-68 M3 proteins No. 1 and 2 (Table 1) (4 ng) produced by 

E. coli cells, strain BL21 (DE3) (co-expressed with chaperones) against CCL5 chemokine (50 pg). 
 

There was only a slight difference in the binding activity against CXCL8 chemokine 

of full-length (No. 1 and 3) and truncated (No. 2 and 4) MHV-68 M3 proteins, independently 

on cell strain used (No. 1 and 2 vs No. 3 and 4) (Fig. 5).  

All recombinant MHV-68 M3 proteins produced in E. coli cells showed the weakest 

binding activity against CCL3 chemokine. It is interesting, that full-length M3 protein (No. 3) 

fused with His-Tag anchor at the C-end showed remarkably stronger binding activity than 

truncated protein with His-Tag anchor at the N-end (No. 4) (87.6 % vs 24.3 %) (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.Binding activity of the recombinant MHV-68 M3 protein No. 1-4 (Table 1) (200 ng) produced 
by E. coli cells, strain BL21 (DE3) (co-expressed with chaperones) (green) and strain Rosetta-gami 2 (blue) 

against CXCL8 and CCL3chemokine (50 pg). 
 

 

522



Summary 

We introduced an efficient bacterial expression system for the production of 

recombinant M3 protein of MHV-68 through two E. coli strains, BL21 (DE3) and Rosetta-

gami 2 (DE3) cells. All prepared proteins revealed binding activity against three recombinant 

human chemokines - CCL5, CXCL8 and CCL3. We have found that signal sequence and also 

the position of His-Tag anchor in recombinant protein are critical for its ability to bind both 

CCL5 and CCL3 chemokine. In case of CCL5 chemokine, truncated M3 protein (produced in 

E. coli BL21 (DE3) cells) displayed stronger activity against it than the full-length one. On 

the other hand, signal sequence seems to be beneficial for binding of other chemokine, CCL3, 

when protein was produced in Rosetta-gami 2 (DE3) cells.  

In this study on usefulness of bacterial expression system for the production of native 

M3 protein of MHV-68 we observed that E. coli cells supporting right folding of recombinant 

protein (via co-expression with chaperones) is the best choice for preserving its biological 

properties, particularly the binding to chemokines. We have shown that all M3 proteins had 

the strongest binding activity against all investigated chemokines when they were produced in 

these cells. 
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Abstract 

Detection of Cronobacter strains by genus and species specific primers 
Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) is oportunistic pathogen which is associated with 

authoritative infections of newborns, neonates and immunocompromised adults. Cronobacter spp. is ubiquitous 
bacteria which can be isolated from a wide range of foods and environments. The α-glucosidase gene genus-
specific and rpoB species-specific primers were optimized in PCR on panel of standard strains. Optimized 
protocol was used for identification of 48 strains isolated from vegetable. 45 strains were confirmed to belong to 
Cronobacter spp., C. sakazakii, C. turicensis and C. dublinensis were the most frequent species. 
 

Keywords: Cronobacter spp.; PCR identification; fusA; PCR serotyping 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cronobacter spp. je oportunistický ľudský patogén, ktorý už dlhší čas vyvoláva vo 

vedeckej spoločnosti intenzívnu diskusiu. Hlavným dôvodom je fakt, že niektoré kmene tohto 

rodu sú kauzatívnym agensom ochorení u novorodencov, dojčiat a imunosupresívnych 

dospelých jedincov. Cronobacter spp. možno označiť za všadeprítomnú baktériu, ktorá bola 

izolovaná zo širokej škály potravín a rôznych prostredí [1] 

Bakteriálny rod Cronobacter bol prvýkrát definovaný v roku 2007 ako reklasifikácia 

druhu Enterobacter sakazakii [2]. Patrí do čeľade Enterobacteriaceae a je blízko príbuzný 

s rodmi Enterobacter a Citrobacter. Jeho taxonómia prešla viacerými zmenami a v súčasnosti 

rod zahŕňa 7 druhov: C. sakazakii, C. malonaticus, C. universalis, C. turicensis, C. muytjensii, 

C. dublinensis a C. condimenti [3]. 

Bolo zistené, že jednotlivé druhy majú rozdielny výskyt. V prípade infekcií 

novorodencov prevažujú kmene C. sakazakii a v menšej miere sú prítomné aj C. malonaticus 

a C. turicensis [4]. Kmene ostatných druhov Cronobacter boli izolované prevážne 

z prostredia. Keďže sú tieto organizmy úzko spojené s rastlinným materiálom, nie je 

prekvapujúce, že ich možno izolovať zo širokého spektra vzoriek ako je voda, pôda, byliny, 

korenie a zo širokej škály spracovaných a čerstvých potravín [5]. Vysoká incidencia 

Cronobacter v potravinách rastlinného pôvodu bola dokázaná aj na našom pracovisku [6]. 

Neobvyklým nie je ani domáce prostredie, kde ho možno detegovať z prachu, vysávačov 
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a riadov používaných pri rekonštitúcii sušenej detskej výživy. Ďalším zdrojom kontaminácie 

môžu byť potkany, muchy a šváby [4]. 

Z epidemiologického hľadiska je dôležitá rýchla a spoľahlivá identifikácia rodu 

Cronobacter ako aj určenie klonálneho vzťahu medzi bakteriálnymi izolátmi. Spôsob detekcie 

kronobakterov a použité typizačné metódy sa v priebehu času menili vplyvom jeho postupnej 

reklasifikácie na samostatný rod. Bolo vypracovaných viacero metód na PCR identifikáciu 

rodu Cronobacter ako aj na druhovú identifikáciu izolátov [7]. Často používanou metódou na 

typizáciu kmeňov je MLST (multilokusová sekvenčná typizácia), ktorá je založená na 

porovnaní sekvencií siedmych génov [8].  

Cieľom našej práce bola optimalizácia metódy PCR na rodovú a druhovú identifikáciu 

kmeňov Cronobacter a aplikácia tejto metódy na kmene izolované zo zeleniny.  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene: V  práci sme použili zbierkové kmene zaradené k rôznym druhom 

Cronobacter: C. sakazakii LMG 5740, C. malonaticus LMG 23826, C. turicensis LMG 

23827, C. dublinensis LMG 23823, C. muytjensii ATCC 51329, C. universalis NTU 581, 

C. condimedti 040407/32, E. coli DH5α, Salmonella enteritidis 5028 a kmene Cronobacter 

spp. izolované z rastlinného materiálu získané z Výskumného ústavu veterinárního lékařství 

(VÚVL) v Brne, ČR. Kmene sme štandardne kultivovali na LB médiu pri 37°C. 

Izolácia DNA: Chromozomálnu DNA sme izolovali z 1,5 ml nočnej kultúry pomocou 

komerčného kitu DnasyR Tissue Kit od firmy Qiagen. 

PCR: Pre Rodovo špecifickú PCR sme použili primery komplementárne k α-

glukozidázovému génu [9] a druhovo špecifickú PCR sme robili podľa práce [10], [11] (Tab. 

1). 25µl reakčnej zmesi obsahovalo 1U HotStartTaq  polymerázy (Qiagen), Qiagen master 

mix (1x koncentrovaný), Q solution (1x koncentrovaný), forward a reverse primery (10pmol) 

a 1 µl templátu. Všetky PCR sme uskutočnili v termocykléri DNA engine Dyad Peltier 

Thermal Cycler od Bio-Rad pri použití programu, ktorý pozostával z úvodnej denaturácie 

95°C 15 min, 25-tich cyklov denaturácie 94°C 30s, anelácie 60°C 90s a polymerizácie 72°C 

90s a zo záverečnej polymerizácie 72°C 10 min. PCR produkty sme analyzovali pomocou 

elektroforézy v 1% agarózovom géli. Ako marker molekuláranej veľkosti sme použili 1kb 

Gene Rul Ladder (Fermentas). 
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PCR sérotypizáciu a sekvenovanie génu fusA sme robili podľa postupov uvedených 

v literatúre [7], [8].  

 

Tab. 1. Primery na druhovú identifikáciu Cronobacter spp. 
 

Názov Sekvencia Veľkosť 
produktu 
(bp) 

Druh Citácia 

Csakf ACG CCA AGC CTA TCT CCG CG 514 C. sakazakii [10] 

Csakr ACG GTT GGC GTC ATC GTG 

Cmaf CGT CGT ATC TCT GCT CTC 251 C. malonaticus [10] 

Cmar AGG TTG GTG TTC GCC TGA 

Cturf CGG TAA AAG AGT TCT TCG GC 628 C. turicensis [10] 

Cturr GTA CCG CCA CGT TTC GCC 

Cdublf GCA CAA GCG TCG TAT CTC C 418 C. dublinensis [10] 

Cdublr TTG GCG TCA TCG TGT TCC 

Cmuyf TGT CCG TGT ATG CGC AGA CC 289 C. muytjensii  [10] 

Cmuyr TGT TCG CAC CCA TCA ATG CG 

Cunif ACA AAC GTC GTA TCT CTG CG 506 C. universalis [10] 

Cunir AGC ACG TTC CAT ACC GGT C 

Cconf AACGCCAAGCCAATCTCG 689 C. condimendti [11] 

Cconr GTACCGCCACGTTTTGCT 

Cspf TGAAAGCAATCGACAAGAAG 1659 rod 
Cronobacter 

[9] 

Cspr ACTCATTACCCCTCCTGATG 
 

 

Výsledky a diskusia 

 V prvej časti práce sme optimalizovali metódu PCR na rodovú a druhovú identifikáciu 

kmeňov Cronobacter. Na potrvdenie zaradenia kmeňov do rodu sme použili primery 

odvodené od génu kódujúceho α-glukozidázu, pretože prítomnosť tohto enzýmu je jedným 

z hlavných identifikačných znakov kmeňov zaradených do rodu Cronobacter. Použili sme 

primery Cspf/Cspr [9] a po optimalizácii podmienok reakcie sme zistili, že špecifická teplota 

anelácie pre rodovo-špecifické primery je 58°C (Obr. 1). Primery na druhovú identifikáciu 

kmeňov boli odvodené od génu rpoB [10], [11] a teplotu anelácie v druhovo-špecifických 

PCR sme optimalizovali na 60 °C. Výsledky amplifikácie zbierkových kmeňov zaradených 

k rôznym druhom sú uvedené v Tab. 2. Zistili sme, že primery Con, Cmuy, Ctur a Cuni 

amplifikovali len DNA z druhov, pre ktoré boli navrhnuté. Na druhej strane primery Cdubl, 

Cma a Csak neboli špecifické len pre svoj druh, ale amplifikovali aj gény v príbuzných 

druhoch (Tab. 3). Táto skutočnosť je prevdepodobne zapríčinená blízkou príbuznosťou génu 

rpoB medzi niektorými druhmi. Pri identifikácii kmeňov bolo preto potrebné v prvom kroku 
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robiť PCR s primermi Csak, v prípade pozitívneho výsledku  ďalej testovať v PCR s primermi 

Cma, Ctur a v prípade negatívneho výsledku použiť primery Cmuy a Cdubl. Na základe 

kombinácie PCR testov bolo možné určenie druhu.  

  

Tab. 2. Overenie metódy na druhovú identifikáciu kmeňov Cronobacter s použitím druhovo-špecifických 
primerov pomocou štandardných kmeňov 

 

  Con Cdubl Cma Cmuy Csak Ctur Cuni 
C. condimedti 040407/32 + - - - ND1 ND ND 
C. dublinensis LMG 23823 - + - - - - - 
C. malonaticus LMG 23826 - - + - + - - 
C. muytjensii ATCC 51329 - + - + - - - 
C. sakazakii LMG 5740 - - - - + - - 
C. turicensis LMG 23827 - - - - + + - 
C. universalis NTU 581 - - + - - ND + 
1 ND nebolo robené 
 
 Optimalizovaný postup sme použili na rodovú a druhovú identifikáciu 48 kmeňov 

izolovaných zo zeleniny, ktoré boli na základe predchádzajúcich fenotypových testov 

predbežne zaradené do rodu Cronobacter (Tab. 3). Zistili sme, že 45 kmeňov bolo 

pozitívnych v rodovo-špecifickej PCR, a preto boli zaradené do rodu Cronobacter. Tri kmene 

boli negatívne a na základe porovnania sekvencie fusA génu týchto kmeňov s databázou sme 

zistili, že tieto kmene patria do blízko príbuzného druhu Siccibacter turicensis. Pomocou 

druhovo-špecifických primerov sme 45 izolátov zaradili do piatich druhov. Najviac zastúpené 

boli kmene C. sakazakii (19 kmeňov), C. turicensis (15 kmeňov) a C. dublinensis (10 

kmeňov). Kmene C. malonaticus a C. universalis boli zastúpené po jednom kmeni. Získané 

údaje boli v súlade s výsledkami PCR-sérotypizácie a sekvenovania fusA génu, ktoré boli 

nezávisle použité na druhovú identifikáciu a typizáciu kmeňov (Tab. 3).  
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Obr. 1. PCR na identifikáciu kmeňov rodu Cronobacter.  

Dráhy: 1. C. malonaticus LMG 23826, 2. C. muytjensii ATTC 51329, 3. C.dublinensis LMG 23823, 4. C. 
turicensis 23823 5. 5740 C.sakazakii 6. negatívna kontrola E. coli 7. negatívna kontrola Salmonella 8. kontrola 

bez templátu 
 

Tab. 3. Identifikácia kmeňov Cronobacter spp. izolovaných zo zeleniny pomocou PCR metód 
 

Druh Sérotyp Alela fusA 
Rodová 
PCR1 

Druhová 
PCR2 Počet kmeňov 

C. dublinensis O:1 100, 124 + 
  

Cdubl 
  

2 
  O:2 21, 23, 43, 46, 48, 120 8 
C. malonaticus O:2 7 + Csak, Cma 1 
C. sakazakii O:1  8, 11, 38 + 

  
  
  

Csak 
  
  
  

10 
  O:2 1, 8, 12 7 
  O:4 1 1 
  O:7 14 1 
C. turicensis O:1 22, 22 + 

  
  

Csak, Ctur 
  
  

9 
  O:3 39 4 
  - 22 1 
C. universalis - 19 + Cuni 1 
S. turicensis - 76a  -   3 

1 je uvedený výsledok PCR s rodovo špecifickými primermi Cspf/Cspr 
2 je uvedený vznik pozitívneho produktu s druhovo špecifickými primermi 
 

Záver 

V práci sme zoptimalizovali PCR na rodovú a druhovú identifikáciu kmeňov 

Cronobacter spp. a pomocou získaných metód sme druhovo zaradili 45 kmeňov izolovaných 

zo zeleniny a z prostredia.  
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Abstract 

Human embryonic lung (MRC-5) cells and mouse (NIH 3T3) cells infected with herpes simplex virus 
type 1 and 2 (HSV-1, HSV-2) and cultivated in the presence of methylene blue (MB) acquired the transformed 
phenotype when exposed to visible light (LED). This transformation activity was associated with the syn+ 

phenotype (cell rounding), syncytial strain of HSV-1, HSZP failed to transform the cells. 
 

Keywords: Herpes simplex virus, methylene blue, photoinactivation, transformation of cells  

 

Introduction 
The first use of photodynamic inactivation (PDI) has been accomplished with the 

inactivation of microorganisms. The fact that viruses are sensitive to photodynamic processes 

has been known since the first decades of last century, PDI has become the focus of attention 

by last three decades due to development of new active molecules called photosensitizers (PS) 

and light technologies (laser, LED ect.). Although the effectiveness of various types of PS 

concerning PDI was approved with various types of mammalian viruses (enveloped, non-

enveloped, DNA/RNA) as well as bacteriophages, it was shown that enveloped viruses 

exhibit the most sensitive behaviour when submitted to photoinactivation techniques [1]. 

In general, PDI is defined as the abillity of PS (organic dyes) to form reactive oxygen 

species (ROS) in the presence of light and water environment. The neutral photosensitizer 

induces the production of ROS upon illumination with the appropriate light intensity at the 

proper range of visible light range – the excited triplet state (3O2) which is relaxed to its 

highly electrophilic ground state, superoxide (1O2)  by transferring of the excess of energy. 

These processes are toxic because they underlie pathological oxidative damage in prominent 

biological targets such as envelope lipids and proteins, capsid and nucleic proteins as well as 

nucleic acids, and contribute to retrograde redox signalling within a system [1]. 

The technique of photodynamic therapy, as a treatement for herpes lesions (oral and 

genital herpes), was firstly applied in the clinic at the beginning of seventies [1]. The intense 

studies of Melnick and Wallis were focused on the use of  photosensitive compounds in order 
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to inactivate mammalian viruses, mainly herpes simplex virus [2, 3]. The experimental 

photoinactivation of herpesvirus by methylene blue (MB) resulted in visible virostatic 

efficacy of human virus [4] and significant loss of plaque-forming ability [5]. Among all 

human herpesviruses, methylene blue was used for the photoinactivation of HSV- 1 and HSV-

2 [7]. The methylene blue photodynamic pattern was almost identical to that of neutral red 

(NR). Neverthless, results from a number of in vitro virus-host cell studies demonstrated that  

viruses photoinactivated by NR may be potentially oncogenic due to their ability to transform 

cells in vitro [8, 9, 10]. The cells infected by photodynamically inactivated HSV-2 by 

exposure to normal fluorescent light in the presence of NR developed tumors and 

fibrosarcomas when inoculated into newborn Syrian hamsters [11]. Because the oncogenity of 

photoinactivated herpesvirus in the presence of methylene blue has not been described yet, we 

try to demonstrate it using HSV-2 as a model.    

 

Materials and methods 

 Virus and cell cultures. The prototype virus HSV-2 ,strain US, non-syncytial HSV-1 

strain Glasgow 17 and syncytial HSV-1 strain HSZP used in this study were passaged in 

human fetal lung fibroblast-like cell line (MRC-5). The cells were cultivated in DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium) supplemented with 7% FBS (Fetal Bovine Serum), 1% 

L-glutamine and 1% PSA (prostate-specific antigen) and incubated at 37 °C in a humidified, 

7% CO2 atmosphere. The mouse embryo fibroblast-like (NIH 3T3) cells also used in these 

studies were cultivated in the same manner. In addition, hamster BHK-21 cells for plaque 

titration of viruses were used.  

 Staining of cells. The cells were stained by method of the Giemsa-Romanowski (GR 

staining). 

 Photoinactivation. 100 µl of virus stocks containing 5 × 105 PFU/ml added into 5cm 

plastic Petri dishes together with 100 µl  of MB with concetration of 10-3 mM were exposed 

to a normal fluorescent light (LED) at a distance of 5 cm at 37 °C.  

 

Results and discussion  

The infectious titers of of all tested viruses decreased to about 50% of the original 

virus titer following 60 s photoinactivation, then the inactivation became less marked (Fig.1).  
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Fig. 1. Average values from 3 repeated experiments with photoinactivated HSV-2. Photoinactivation course with 

syncytial HSV-1 strain HSZP and non-syncytial strain Glasgow 17 were similar. 
 

Samples of virus photoinactivated for 30, 60, 90, 120 s were plaque-titrated in BHK-

21 cells to obtain virus titres. Then, according to achieved titres the viruses, appropriate virus 

dilutions devoid of non-inactivated particles were infected the monolayers of MRC-5 and 

NIH 3T3 cells grown in 24-well plates along with the same dilutions of unphotoinactivated 

virus serving as controls. Some infected cells, especially those infected with less diluted 

photoinactivated virus as well as all controls infected with unphotoinactivated virus, were 

destroyed by the cytopathic effect within 3–5 days. However, most cells infected with virus 

exposed to a normal fluorescent light showed no cytopathic effect, but acquired altered 

morphology with a multilayered ‘criss-cross’ pattern of growth, however, there was a 

difference between the syncytial strain of HSZP and non-syncytial strain Glasgow 17 (Fig.2), 

syncytial strain failed to transform the cells. HSV-2 induced cell rounding only and 

transformed the cells (data not shown). Only the cells infected with photoinactivated  HSV-2 

and HSV-1 strain Glasgow 17 showed altered transformed morphology (Fig3), thus indicating 

that they might be oncogenic.  
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                             a                                                                                        b 

Fig. 2. 
MRC-5 cells infected with non-syncytial HSV-1 strain Glasgow 17 (a) and syncytial strain HSZP (b) 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

  

                            a                                           b 

Fig.3. 
Control MRC-5 cells (a) and the same cells transformed by HSV-2 (b) 

 

Conclusion 

The cell lines of MRC-5 and NIH 3T3 infected with inactivated HSV-2 and HSV-1, 

non-syncytial strain Glasgow 17 in the presence of methylene blue (MB) induced a stable 

transformed phenotype characterized by the loss of contact inhibition of cells and "criss-

cross"pattern of growth. Syncytial HSV-1 strain HSZP failed to induce such transformation. 

Taking these results into account, it might be assumed that photoinactivation of HSV in the 

presence of MB might render this virus transforming, probably oncogenic and that this ability 

is associated with the syn+ character (cell rounding without of formation of syncytia). 
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Abstract 
Genomic instability is defined as a process prone to genomic changes or an increased propensity for 

genomic alterations. Intron splicing is a widespread event with important, yet elusive, implications for the 
regulation of eukaryotic gene expression and genome stability. Here, we show that the evolutionarily conserved 
protein Nrl1 of the fission yeast S. pombe binds to spliceosome complexes committed to disassembly. We 
propose that proper regulation of intron splicing through Nrl1 is essential to prevent the accumulation of genome-
threatening RNA-DNA hybrids, referred as to R-loops, thus safeguarding genome integrity. Since Nrl1 is 
conserved in higher eukaryotes including humans, our study paves the way to a deeper understanding of the 
mechanism and functional significance of metazoan splicing. 
 

Keywords: genome instability; splicing; R-loops; fission yeast 

 

Introduction 

Removal of introns from precursor messenger RNAs (pre-mRNAs) is an essential and 

critical regulatory step in eukaryotic gene expression. In this respect, splicing of annotated 

introns (AI) regulates both qualitative and quantitative aspects of gene expression by 

producing different functional and non-functional isoforms of a transcript, respectively [1]. 

In addition to AI, metazoan genes contain large numbers of non-annotated introns, 

referred as to cryptic introns (CI), which display weaker splice sites and are spliced at lower 

levels compared to AI [2]. The weaker nature of CI splice sites is likely due their sequence 

features, which favour the re-annealing of the nascent mRNA to the DNA template in so-

called R-loops, thus preventing the primary steps of spliceosome assembly [3]. CI splicing has 

been shown to be a widespread event with important, yet elusive, implications for the 

regulation of eukaryotic gene expression [4,5]. Aberrant CI splicing is associated with many 

human diseases including cancer, neurodegenerative conditions and the retinal disorder 

retinitis pigmentosa [6,7]. 

Two factors have been recently implicated in controlling CI splicing in yeast and 

human. In the fission yeast, the evolutionary conserved protein Nrl1 interacts with splicing 

factors and targets CI containing transcripts to form heterochromatin at developmental genes 
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[4]. In human, mutations in the DExD/H box RNA helicase Brr2 enhance CI splicing and are 

linked to retinitis pigmentosa [7]. 

To gain a deeper insight in the cellular function of Nrl1 in S. pombe, we isolated Nrl1-

associated proteins by tandem affinity purification followed by mass spectrometry 

identification of purified proteins. Further, we tested whether proposed dysfunction of splice 

sites recognition in nrl1∆ leads to an increased R-loop accumulation and genome instability. 

 

Material and methods 

Strains, Media, and Growth Conditions 

Strains carrying a deletion or a TAP-tagged version of nrl1 have been constructed as 

described in [8] and [9], respectively. The strains carrying nrl1∆ (FY209) or a TAP-tagged 

(FY197) version of nrl1 were grown at 32°C in standard yeast extract with supplements 

(YE+5S). 

Protein purification and LC-MS/MS analysis 

Isolation of Nrl1-TAP associated proteins, proteolytic digest (trypsin) and 

chromatographic separation of the peptides were performed as previously described [10,11]. 

Raw data were searched with MaxQuant 1.5.1.2 [12] against the S. pombe DB 

(http://www.pombase.org/) with tryptic specificity, 5ppm precursor tolerance, 20ppm 

fragment ion tolerance, filtered for 1% FDR on peptide and protein level. 

R-loop detection 

Chromosome spreads were performed as previously described [13]. Slides were 

incubated with the mouse monoclonal antibody S9.6 - kind gift of N. Proudfoot (Sir William 

Dunn School of Pathology, UK) as previously described [14]. 

 

Results and discussion 

Nrl1 co-purifies with RNA processing and splicing factors 

Nrl1 (NRDE-2 like 1) is an evolutionary conserved protein related to C. elegans and 

human NRDE-2. The residues with highest degree of conservation are found in hydrophobic 

regions forming halfa-tetratricopeptide domains, a motif frequently found in RNA processing 

factors (Figure 1). 
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Figure 1. Comparison of S. pombe Nrl1 (SpNrl1), C. elegans (CeNRDE-2) and Homo Sapiens (HsNRDE-2) 

NRDE-2 like proteins. 
 

In worms NRDE-2 co-transcriptionally inhibits PolII elongation [15]. Its human 

ortholog is frequently associated with Copy Number Aberrations in metastatic melanoma and 

is down-regulated in osteosarcoma cells [16,17]. Recently, it has been shown that in fission 

yeast Nrl1 is required for CI splicing at developmental loci [4]. However the mechanism of 

this process and its impact on gene regulation and cell physiology are still not clear. 

To gain a deeper insight in the cellular function of Nrl1 in S. pombe, we isolated Nrl1-

associated proteins by tandem affinity purification followed by mass spectrometry 

identification of purified proteins. Nrl1 co-purified with a complex closely resembling the 

endogenous S. pombe U2·U5·U6 spliceosome complex. A distinctive feature of the Nrl1-

associated complex was its increased enrichment in the spliceosome disassembly factors Brr2, 

Prp43, Ntr1 and Ntr2 forming the so-called NTR complex (Figure 2). In particular, the 

DExD/H box RNA helicase Brr2 was among the top ten Nrl1 interacting proteins based on 

spectral counting. The high representation of Brr2 among Nrl1-associated proteins provides an 

important biochemical insight into the proposed role of Nrl1 in CI splicing. Since Brr2 and its 

associated NTR factors are sub-stoichiometric and dynamic components of the spliceosome in 

S. pombe [18], Nrl1 likely binds to spliceosome complexes transiently loaded with NTR and 

hence committed to disassembly. In this respect, human Brr2 has been proposed to suppress 

CI splicing by promoting the disassembly of spliceosome complexes stalled on sub-optimal CI 

substrates through its RNA helicase activity [7]. 

We therefore speculate that Nrl1 and Brr2 co-ordinately regulate CI splicing by a 

mechanism of kinetic proofreading that discards spliceosome complexes delayed on weak CI 

sites. In this model, dissociated CI intermediates would be then targeted to the exosome by 

Mtl1, another protein binding to Nrl1, which has been recently implicated in the degradation 

of specific intron-containing pre-mRNAs. 
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Figure 2. Nrl1-associated proteins isolated by tandem affinity purification.  

Only the top proteins based on spectral counting are shown. 
 

In addition, Nrl1 is phosphorylated on several residues (S86, S112, S131) and may be 

regulated also by serine/threonine kinases in response to environmental signals (Table 1). 

 

Table 1. Identified phosphorylated sites in Nrl1 protein from four biological experiments 
PEP: posterior error probability; AA: amino acid; S: serine. STY: Ser/Thr/Tyr; ppm: parts per million. 

 

Position 
Localization 
probability 

PEP Score AA Phospho (STY) Probability Charge 
Mass error 

[ppm] 

86 0.99651 3.48E-09 119.77 S 
S(0.001)S(0.001)S(0.997) 

S(0.002)VYGSAPLLR 
2 -0.12929 

112 1 15.18E-3 95.822 S KKS(1)LEIK 2 0.084089 

131 0.990028 47.03E-3 46.818 S 
SFDEKENDES(1)EFE 
DGQQGFIPLLVNR 

3 0.30092 

 

Nrl1 prevents formation of R-loops 

A characteristic feature of CI, which distinguishes them from AI, is their 

thermodynamic propensity to favour the re-annealing of mRNA to DNA template at sites of 

transcription [3]. Perturbation of splicing leads to aberrant R-loop accumulation, which can 

threaten genome integrity. R-loop formation is therefore strictly controlled in the cell. 

We therefore tested whether Nrl1, proposed to affect the recognition of introns, could 

also impact the stability and accumulation of R-loops during splicing. We analysed 

chromosome spreads of nrl1+ and nrl1∆ by immunostaining with the S9.6 antibody, which 

recognizes RNA:DNA duplexes (Figure 3). Strikingly, nrl1∆ showed a dramatic increase in 
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R-loop accumulation, with 50% R-loop positive nuclei compared to only 8% of WT nuclei. 

The immunostaining signals were sensitive to RNAse H, which specifically degrades 

RNA:DNA hybrids, indicating that they indeed corresponded to R-loops. Therefore, we 

propose that Nrl1 prevents the accumulation of R-loops likely by ensuring proper splice site 

recognition. 
 

A                                                               B

  

Figure 3. (A) Immunofluorescence of RNA:DNA hybrids in chromosome spreads.  
Representative spreads from nrl1+ (WT) and nrl1∆ cells. ‘‘RNase H’’ indicates chromosome spreads pre-treated 

with RNase H before immunostaining.  
(B) Quantification of the R-loop positive nuclei in A. 

 Mean and S.D. scored from triplicate experiments, n > 200; *p = 0.01 as determined by paired t-test. 
 

Conclusion 

Here we provide new functional insight on the role of Nrl1 in splicing and its 

implications on gene regulation and genome stability. We show that Nrl1 is in complex with 

the splicing fidelity factor Brr2, which suppresses disease-associated CI splicing in human. 

Furthermore, we propose that Nrl1 is essential to prevent the accumulation of genome-

threatening RNA:DNA hybrids, referred as to R-loops, thus safeguarding genome integrity. 

Future studies of Nrl1 physical interaction network and its regulation by post-translational 

modifications might reveal in more details the role of this protein in maintenance of genome 

stability. Since Nrl1 is conserved in higher eukaryotes including humans, this study paves the 

way to a deeper understanding of the mechanism and functional significance of regulation of 

metazoan splicing and lays the ground-work for investigating a possible role of the human 

NRDE-2 in these processes. 
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Abstract 

 Effect of prenatal exposure to increased levels of angiotensin II on social behaviour of laboratory rat 
pups (Rattus norvegicus) 
 Hypertension as many other chronic diseases may have its origin in an early life or prenatal period. 
Angiotensin II (Ang II) as primary effector of renin-angiotensin-aldosteron system is highly involved in 
regulation of blood pressure. Ang II is also independently synthesized in the brain and influences many cognitive 
and behavioural processes. According to several studies there is a connection between maternal high blood 
pressure and increased blood pressure of their offspring. Further findings from experimental studies suggest, that 
high blood pressure may also cause changes in social behaviour. Based on these observations, we set the goal of 
our study to observe social interactions of Wistar rat pups, prenatally influenced by higher levels of Ang II. To 
determine the changes in social behaviour we observed social interactions in three ontogenetic periods (weaning, 
puberty and adulthood). To sum up, prenatally elevated levels of Ang II significantly influenced some 
manifestations of social behaviour of pups from experimental group in comparison to control group. 
 

Keywords: angiotensin II; prenatal programming; Rattus norvegicus; social interaction test 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria medzi najčastejšie príčiny predčasnej 

smrti, pričom jedným z hlavných prispievateľov je práve vysoký tlak krvi (TK) alebo 

hypertenzia. Kľúčovým regulačným mechanizmom zapojeným do regulácie krvného tlaku, 

ako aj iných funkcií kardiovaskulárneho systému, je renín-angiotenzín-aldosterónový systém 

(RAAS) [1]. 

 Hormonálna kaskáda RAAS začína biosyntézou renínu v juxtaglomerulárnych 

bunkách a je regulovaná negatívnou spätnou väzbou prostredníctvom pôsobenia angiotenzínu 

II (Ang II) ako jej primárneho aktívneho produktu. Kontrola sekrécie renínu preto determinuje 

aj aktivitu samotného RAAS ako celku [2]. 

 Ang II ako primárny efektor mnohých fyziologických a patofyziologických dejov 

pôsobí prostredníctvom najmenej štyroch známych angiotenzínových receptorov (ATR), 

z ktorých sprostredkúva väčšinu funkcií angiotenzínový receptor typu 1 (AT1R). Ten 

spôsobuje vazokostrikciu, nárast TK, nárast v kontraktilite srdcového svalu, vaskulárnu 

a srdcovú hypertrofiu, renálnu reabsorbciu sodíka, inhibíciu uvoľňovania renínu a  stimuláciu 

syntézy aldosterónu [3]. 
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 Okrem svojho vplyvu na kardiovaskulárny systém, Ang II ovplyvňuje aj neuronálne 

funkcie [4]. V mozgu pôsobí priamo, alebo prostredníctvom modulovania aktivity iných 

neurotransmiterov, prostredníctvom ktorých je súčasťou viacerých kognitívnych ako aj 

behaviorálnych procesov [5]. 

S rozvojom hypertenzie môžu súvisieť aj zmeny v sociálnom správaní, čo dokazujú 

štúdie realizované na animálnom modely dedičnej hypertenzie – spontánne hypertenzných 

(SHR) potkanoch. Podľa Hopkins [6] a Robinson [7] potkany tohto kmeňa vykazujú hyper-

sociálne správanie v porovnaní s normo-aktívnymi Wistar-Kyoto (WKY) potkanmi 

z kontrolnej skupiny. Iný autori [8, 9] naopak zistili, že SHR  vykazujú signifikantne 

redukované sociálne interakcie, nárast v lokomotorickej aktivite a preferovanie explorácie 

okolitého prostredia pred svojim partnerom.  

Hoci sa výskumu hypertenzie venuje značná pozornosť, ešte stále nemáme dostatok 

informácii o mechanizmoch jej prenatálneho programovania ani o ich postnatálnych 

dôsledkoch na fyziológiu a správanie [10]. Za cieľ našej práce sme si preto stanovili sledovať 

dôsledky vplyvu prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám Ang II na sociálne správanie 

v teste párovej interakcie v jednotlivých štádiách ontogenézy. 

 

Materiál a metodika 

V pokuse sme použili potomstvo potkanov kmeňa WISTAR (Velaz, Praha, ČR). 

Rodičovskú generáciu tvorilo 12 samíc a 5 samcov. Počas pokusu boli umiestnené 

v akreditovanom zverinci Katedry fyziológie živočíchov a etológie, PRIF UK v Bratislave, 

v klietkach s rozmermi 57x37x19 cm (d x š x v), po 2-3 jedince na jednu klietku. Podstielku 

tvorili drevené hobliny. Zvieratá boli odchovávané pri svetelnom režime L:D 12:12 hod, 

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.  

Po 7-dňovej karanténe sme samce aj samice rozdelili za využitia testu otvoreného poľa 

(na základe frekvencie výskytu motorickej aktivity) do dvoch z hľadiska excitability 

vyrovnaných skupín.  

Po stanovení fázy ovulačného cyklu [11] boli zvieratá pripustené.  

Počas gravidity boli samice rozdelené do dvoch skupín - kontrolnej (K, n=4) a 

angiotenzínovej (A, n=8). Osmotické pumpičky boli implantované A samiciam medzi 5. a 6. 

dňom gravidity. Na narkózu bol použitý roztok ketamínu (c=135mg/ml) a xylazínu 

(c=18mg/ml). Pumpičky boli plnené roztokom Ang II v sterilnom fyziologickom roztoku. 

Výsledná koncentrácia Ang II v roztoku bola 1,36 mg/ml, s celkovou výslednou dávkou 2 
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µg/kg/h počas 14 dní. Narkotizovaným samiciam z K skupiny bol v tom istom období počas 

Sham operácie implantovaný oválny predmet z intaktného materiálu rovnakého tvaru 

a veľkosti ako minipumpička. 

Po implantácii až do pôrodov mláďat boli samice chované v klietkach individuálne. Po 

pôrodoch sme až do odstavu (do 21. dňa od narodenia) ponechali pod matkou po 8 mláďat - 4 

samce: 4 samice. 

Po odstave boli mláďatá z každého vrhu chované po 2 až 4 jedince rovnakého pohlavia 

v jednej klietke.  

V testoch sme pozorovali mláďatá štyroch K a piatich A samíc. Potomstvo (K samce: 

n=10, K samice: n=10, A samce: n=10, A samice: n=10) sme podrobili testu párovej 

interakcie v novom prostredí, v období odstavu (23-25 dní), puberty (42-44 dní) a dospelosti 

(72-74 dní). Testovanie prebiehalo popoludní medzi 15:00 až 17:00 hod. Do protiľahlých 

rohov testovacej komory (72x34x39 cm) sme umiestnili vždy dva jedince rovnakého pohlavia 

a z rovnakej skupiny, ale z rozličných vrhov.  

 Sociálne interakcie medzi jedincami v novom prostredí testovacej komory sme 

zaznamenávali pomocou videokamery po dobu 5 minút. Po každom pozorovaní sme podlahu 

testovacej komory očistili mokrou handričkou. 

 Nahrávky sme analyzovali metódou ʺfocal sampling̋, pričom sme sústredili pozornosť 

na každého jedinca osobitne. Do pripravenej tabuľky sme u jednotlivých vybraných prejavov 

sociálneho správania zaznamenávali dĺžku trvania v sekundách a frekvenciu ich výskytu za 

časový interval 1 min. 

 Pozorované sociálne prejavy sme si rozdelili do dvoch kategórií. 

 Do kategórie sociokohezívnych prejavov (pozitívne sociálne ladených) sme zaradili: 

- hru; 

- vzájomné dotýkanie zvierat; 

- vzájomné očuchávanie;  

- vzájomné podliezanie/preliezanie sa; 

- nasledovanie jedného jedinca tým druhým. 

 Za agresívne správanie (súvisiacich s odmietaním sociálneho kontaktu) sme 

považovali:  

- útok na zadnú časť tela druhého jedinca; 

- hryzenie do chvosta druhého jedinca. 

Pre určenie rozdielov v správaní K a A zvierat sme využili neparametrický Mann-

Whitneyho test, v programe SigmaPlot 11.0. 
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Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave a ŠVPS SR. 

 

Výsledky a diskusia 

 Signifikantné rozdiely v prejavoch sociokohezívneho správania medzi jedincami A a 

K skupiny sme zaznamenali vo frekvencii výskytu vzájomného očuchávania (p<0,01) 

a preliezania/podliezania (p<0,01). Jedince A skupiny sa v porovnaní s kontrolou 

signifikantne menej očuchávali a podliezali/preliezali (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Frekvecia výskytu vybraných sociokohezívnych prejavov správania v teste párovej interakcie 
v novom prostredí u kontrolnej (K, n=20) a angiotenzínovej (A, n=20) skupiny. Hodnoty sú vyjadrené ako 

priemer ± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi skupinami (**p<0,01). 
 

 V prejavoch agresívneho správania sme pozorovali signifikantný nárast vo frekvencii 

výskytu hryzenia do chvosta u A skupiny v období odstavu (p<0,05). V ostatných štádiách 

ontogenézy sme signifikantné rozdiely nezaznamenali (Obr. 2). 
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Obr. 2. Frekvencia výskytu hryzenia do chvosta v teste párovej interakcie v novom prostredí v období 
odstavu puberty a dospelosti u kontrolnej (K, n=20) a angiotenzínovej (A, n=20) skupiny. Hodnoty sú 
vyjadrené ako priemer ± SEM. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi skupinami (*p<0,05). 

 

 Dostupné informácie o vplyve hypertenzie na sociálne správanie sa líšia. Nami 

zvolený metodický postup, v ktorom sme v rámci sociálneho správania ešte odlišovali 

sociokohezívne a agresívne prejavy, sa v iných prácach väčšinou nevyskytuje. Ramos [9] 

a Calzavara [10] pozorovali u SHR potkanov pokles sociálnej interakcie. Hopkins [7]  

a Robinson [8] naopak zistili, že SHR potkany v porovnaní s normotenznými WKY potkanmi 

sú počas testu sociálnej interakcie silne hyper-sociálne. Naše výsledky skôr potvrdzujú, že 

dochádza k zmenám a do istej miery k poklesu sociálnych interakcií.  

 K interpretácii výsledkov týkajúcich sa agresivity (reprezentovanej hryzením do 

chvosta) u A skupiny v období odstavu musíme vzhľadom na veľkú strednú chybu priemeru 

(SEM) pristupovať opatrnejšie, pričom by bolo vhodné dáta opätovne prehodnotiť po 

odstránení tzv. ̋oulierov .̋ Signifikantne vyššiu mieru agonistického správania a agresivity 

u hypertenzných jedincov však popisujú vo svojej štúdii aj Viken [12] a Tucker [13]. 

 

Záver 

 Prenatálne vystavenie zvýšeným hladinám Ang II signifikantne ovplyvnilo len 

niektoré prejavy sociálneho správania. Čo sa týka sociokohezívneho správania, spôsobilo 

pokles frekvencie očuchávania a podliezania/preliazania. U sledovaných prejavov agresivity 

viedlo k nárastu frekvencie hryzenia do chvostu v období odstavu. 
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Abstract 

Changes in species richness of the oak-hornbeam forests of the Devinska Kobyla (southwestern 
Slovakia) 

Forest communities in Devinska Kobyla (southwestern Slovakia) are significantly affected by human 
activities, mainly economic interventions in forests. Our goal was to record species richness at selected locations 
in the shrub and herb layer in the oak-hornbeam forests through phytosociological relevés and compared it with 
the results of other authors of the study area. Compared with the oldest avaliable work from the year 1977, we 
recorded a decline in species richness in the herb and also scrub layer by about half and the decline in coverage 
of the scrub layer by about a third. Work from the year 2004 indicates a more significant decrease in coverage 
and species richness in the scrub layer compared with the oldest work and the more moderate decline in species 
richness in herb layer. We also found that the invasive neophyte Impatiens parviflora strongly promotes in the 
community.  
 

Keywords: Bratislava; forest vegetation; Impatiens parviflora; species diversity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lesné spoločenstvá pokrývajú približne dve tretiny územia Devínskej Kobyly [1]. 

Hoci takmer celá zalesnená časť Devínskej Kobyly je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti 

Malé Karpaty, iba malá časť lesov patrí zároveň aj do Národnej prírodnej rezervácie Devínska 

Kobyla. Vo väčšine lesov tak dlhodobo prebiehajú hospodárske úpravy a tiež ťažba dreva.  

Najrozšírenejším lesným spoločenstvom na Devínskej Kobyle sú dubovo-hrabové lesy 

asociácie Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 [1, 2]. 

V stromovom poschodí prevláda, podobne ako v iných územiach, kde sa spoločenstvo 

vyskytuje, Carpinus betulus a Quercus petraea agg. [2], primiešané sú najmä Tilia cordata a 

Acer campestre. Krovinové poschodie je v lesoch Devínskej Kobyly slabo zachované. V 

bylinnom poschodí dominujú striedavo najmä Melica uniflora, Carex pilosa a Galium 

odoratum.  

Fytocenologickému výskumu lesných spoločenstiev na Devínskej Kobyle sa 

v minulosti venovali viacerí autori, pričom komplexne boli lesné spoločenstá územia 

spracované v dvoch diplomových prácach [3, 4]. Cieľom nášho príspevku bolo porovnať 

druhové bohatstvo v krovinovom a bylinnom poschodí na analyzovaných plochách v dubovo-
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hrabových lesoch a tiež zastúpenie vybraných (prevládajúcich) taxónov v bylinnom podraste 

s prácami dvoch autorov zo študovaného územia [3, 4]. 

 

Materiál a metódy 

Na výskumných plochách sme realizovali fytocenologické zápisy podľa metodiky 

zürišsko-montpellierskej školy [5]. Keďže autori dvoch prác, s ktorými naše výsledky 

porovnávame použili pôvodnú sedemčlennú stupnicu hodnôt abundancie a dominancie, a nie 

rozšírenú deväťčlennú stupnicu, ktorá sa obvykle používa v súčasnosti, použili sme rovnakú 

(sedemčlennú) stupnicu aj my. Lokality zápisov sme snažili vybrať čo najpresnejšie podľa 

opisov lokalít fytocenologických zápisov v práci z roku 1977 [3]. Z práce z roku 2004 [4], 

ktorá obsahuje väčší počet fytocenologických zápisov, sme pre porovnanie vybrali tie, ktoré sa 

nachádzajú približne na lokalitách pôvodných (z roku 1977) a teda aj našich opakovaných 

zápisov. Keďže opakované zápisy neboli realizované na trvalých plochách, ale plochy boli 

vyhľadávané len približne, touto metódou je možne vyhodnotiť len výrazné zmeny, ktoré sa 

jednoznačne prejavili v celých súboroch fytocenologických zápisov. Porovnaním pôvodných 

a opakovaných fytocenologických zápisov sme vyhodnotili zmeny pokryvnosti krovinového 

poschodia, zmeny druhového bohatstva krovinového a bylinného poschodia a tiež zmeny 

v zastúpení vybraných taxónov bylinného poschodia. Vybrané taxóny sme zvolili podľa 

nasledovného kritéria: tieto taxóny sa vyskytovali minimálne v polovici všetkých zápisov 

a súčasne aspoň v dvoch zápisoch dosiahli hodnotu abundancie a dominancie najmenej 2. 

Názvy taxónov uvádzame podľa práce [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Porovnaním našich fytocenologických zápisov s pôvodnými zápismi z roku 1977 sme 

zaznamenali v krovinovom aj v bylinnom poschodí dubovo-hrabových lesov na Devínskej 

Kobyle výrazný úbytok počtu druhov na zápis, teda pokles druhového bohatstva a to 

priemerne až o polovicu (Tab. 1). Pokles bol v krovinovom poschodí s výnimkou jednej na 

všetkých plochách a v bylinnom podraste dokonca na každej analyzovanej ploche. Zatiaľ čo 

autor práce z roku 1977 uvádza na plochu zápisu v krovinovom poschodí priemerne 10,29 

druhu, v našich zápisoch je to len 5,29 (Obr. 1). V bylinnom poschodí sme zaznamenali 

priemerne len 21,57, zatiaľ čo v roku 1977 to bolo ešte 43,29 druhov (Obr. 2). Vyhodnotili 

sme tiež zmenu pokryvnosti krovinového poschodia, na väčšine plôch tiež klesla, 

v pôvodných zápisoch bola priemerne 35% a v opakovaných len 22,85% (Obr. 3).  
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Ešte výraznejší pokles druhového bohatstva aj pokryvnosti krovinového poschodia bol 

zaznamenaný v práci z roku 2004 [4], kde bolo zistené v priemere len 1,29 druhu na zápis 

a pokryvnosť 10,29%. O niečo menší, ale tiež výrazný pokles druhového bohatstva uvádzajú 

aj v bylinnom podraste, zaznamenali priemerne 27,57 taxónu na plochu.  

 

Tab. 1. Druhové bohatstvo v spoločenstve Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 
1964 na Devínskej Kobyle. a - fytocenologické zápisy z roku 1977; b - fytocenologické zápisy z roku 2004; c - 

opakované zápisy. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Keďže výskum neprebiehal na trvalých plochách (autor pôvodnej práce plochy 

nevyznačil), použitá metóda nám neumožňuje porovnať zmenu zastúpenia troch 

dominantných druhov Melica uniflora, Carex pilosa a Galium odoratum v spoločenstve. 

Podľa tabuľky (Tab. 2.) totiž zmena nie je výrazná a jednoznačne interpretovateľná, už počas 

terénneho výskumu sme pozorovali, že v spoločenstve miestami dominuje jeden, inde druhý 

alebo tretí, populácie sa aj v rámci jednej lokality mozaikovito prelínajú a spoľahlivo by sme 

mohli zmeny vyhodnotiť len na trvalých plochách.  

Vzhľadom na výsledky v tabuľke (Tab. 2.) konštatujeme, že sa na študovanom území 

v spoločenstve postupne presadzujú dva druhy: Impatiens parviflora, invázny neofyt [7], ktorý 

sa v posledných desaťročiach šíri v lesných spoločenstvách nielen na Devínskej Kobyle, ale 

na celom Slovensku, aj v okolitých krajinách. Tento druh bol zaznamenaný v obidvoch 

novších prácach (v našich zápisoch, aj v porovnávanej práci z roku 2004) v každom zápise, na 

rozdiel od najstaršej práce, často s vyššou pokryvnosťou. Ďalším druhom, ktorý je podľa 

tabuľky významnejšie zastúpený v novších zápisoch, je nitrofilý druh Galium aparine. Tento 

druh sa v spoločenstve vyskytuje v skorom letnom aspekte, neskôr jeho byle zanikajú, takže 

v roku 1977 v zápisoch realizovaných až v auguste už nemusel byť prítomný a zaznamenaný 

aj z tohto dôvodu.  

Za najpravdepodobnejšiu príčinu úbytku druhového bohatstva v krovinovom poschodí 

lesných spoločenstiev a výrazného zníženia jeho pokryvnosti považujeme hospodárske zásahy 

v lesoch. Vplyv návštevníkov sa prejavuje len v zmene druhového zloženia vegetácie 
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v blízkom okolí lesných chodníkov, nie priamo v lesných porastoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Priemerný počet druhov v krovinnom poschodí (E2). a - fytocenologické zápisy z roku 1977;  
b - fytocenologické zápisy z roku 2004; c - opakované zápisy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Priemerný počet druhov v bylinnom poschodí (E1). a - fytocenologické zápisy z roku 1977;  
b - fytocenologické zápisy z roku 2004; c - opakované zápisy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Priemerná pokryvnosť krovinného poschodia (v %). a - fytocenologické zápisy z roku 1977;  
b - fytocenologické zápisy z roku 2004; c - opakované zápisy. 
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Tab. 2. Hodnoty abundancie a dominancie vybraných druhov v spoločenstve Carici pilosae-Carpinetum betuli 
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 na Devínskej Kobyle. a - fytocenologické zápisy z roku 1977; b - 

fytocenologické zápisy z roku 2004; c - opakované zápisy. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Záver 

Lesné spoločenstvá na Devínskej Kobyle sú výrazne ovplyvnené činnosťou človeka, 

predovšetkým hospodárskymi úpravami a lokálne aj ťažbou. Predpokladáme, že najmä z tohto 

dôvodu druhové bohatstvo a pokryvnosť krovinového poschodia v najrozšírenejšom 

spoločenstve, asociácii Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 

1964 významne klesli. Výrazný je tiež pokles diverzity v bylinnom podraste, kde miestami až 

prevláda invázny neofyt Impatiens parviflora.    
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Abstract 

Expression of the neuropeptides derived from the allatotropin gene during development in the silkmoth, 
Bombyx mori. 

Allatotropin (AT) is a multifunctional neuropeptide first isolated from the moth Manduca sexta based 
on its ability to stimulate juvenile hormone biosynthesis in females. Recent studies suggest that allatotropin gene 
products have diverse functions depending on the specific time and region of expression, which could permit the 
individual to adapt to various physiological and environmental conditions. Alternative splicing of the allatotropin 
gene results in production of three mRNAs that differ in spatial and temporal expression patterns during 
development and between sexes. In this work we describe and compare the expression profile of each 
allatotropin splice variant in B. mori. Our results suggest that strong expression of AT and AT-like peptides 
(ATLP)-1,2,3 mRNA in the identified neuronal cluster is activated exclusively in males to play an important role 
in insect reproduction. For functional studies of AT and ATLP in the identified neuronal networks we 
characterized the upstream regulatory region of this neuropeptide using recombinant baculoviruses.  
 

Keywords: Bombyx mori, allatotropin, alternative splicing, neuropeptides 
 

Úvod a formulácia cieľa 

V životnom cykle hmyzu predstavujú zvliekanie a metamorfóza najdôležitejšie 

prechody medzi vývinovými štádiami. Priebeh týchto procesov je poháňaný aktiváciou 

signálnych kaskád v cieľových tkanivách. U hmyzu s dokonalou premenou je metamorfóza 

pozitívne regulovaná steroidnými hormónmi a negatívne skupinou juvenilných hormónov 

(JH). Vysoké hladiny JH v hemolymfe larvy zabezpečujú, že vývin jedinca po ekdýzii 

(zvlečení) pokračuje v larválnom štádiu, a inhibujú tak jeho predčasný vstup do štádia kukly. 

Okrem inhibície metamorfózy majú JH nezastupiteľnú úlohu v regulácii mnohých aspektov 

rastu a vývinu, morfogenézy ako aj  reprodukčných procesov a správania hmyzu [1]. 

Aktivita žliaz, produkujúcich JH, je kontrolovaná viacerými faktormi, medzi ktoré 

patria neuropeptidy ako alatotropín, alatostatíny a malý neuropeptid F, katecholamíny, 20-

hydroxyekdyzón a nutričný stav jedinca [2]. 

Práve stimulácia biosyntézy JH u dospelých samičiek lišaja tabakového (M. sexta) 

stojí za objavom neuropeptidu alatotropín (AT) [3]. Expresia AT vo veľkom počte rôznych 

typov neurónov naznačuje aj ďalšie biologické funkcie tohto peptidu. U viacerých druhov 

motýľov boli následne popísané jeho myotropné účinky na predné črevo a stimulačný účinok 
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na aktivitu srdca [4]. 

U niektorých druhov motýľov sú z alatotropínového (at) génu prepisované viaceré 

mRNA, ktoré okrem AT kódujú aj štruktúrne príbuzné peptidy (ATLP1, ATLP2, ATLP3) a 

ktorých biologické účinky sú podobné účinkom AT. Pozorovaný bol napríklad efekt AT 

a všetkých troch izoforiem ATLP na inhibíciu iónového transportu cez epitel stredného čreva. 

Pri meraní stimulačného účinku peptidov na biosyntézu JH v corpora allata dospelých 

samičiek M.sexta bol zo všetkých troch izoforiem aktívny len ATLP1 [5]. Predpokladá sa 

teda, že izoformy ATLP 2 a 3 pôsobia ako RF-amidové peptidy, ktoré majú pleiotropné 

účinky najmä v myotropnej aktivite a modulácii kontrakcií čreva, no nepôsobia v regulácii 

biosyntézy JH [6]. 

V tejto práci sme sa venovali charakterizácii expresie at génu a jeho troch 

zostrihových variantov, ktoré sú prekurzormi pre AT a tri izoformy ATLP.  

Pre pochopenie funkcie týchto peptidov a neurónov, ktoré ich produkujú u Bombyx 

mori, plánujeme využiť metódy reverznej genetiky. Ako prvý krok sme sa rozhodli 

identifikovať regulačnú upstream oblasť at génu bakulovírusovým expresným systémom. 

 

Materiál a metódy 

 Na opísanie miestne a časovo špecifickej expresie transkriptov at génu v centrálnom 

nervovom systéme Bombyx mori sme použili metódu in situ hybridizácie s digoxigenínom 

značenou antisense DNA próbou. Jednotlivé próby boli navrhnuté tak, aby boli 

komplementárne k mRNA exónom, ktorými sa od seba transkripty at génu odlišujú. Skladba 

génu pre AT pozostáva zo 7 exónov, z ktorých 4 sú kódujúce. AT je kódovaný exónom II, 

ktorý je prítomný v každej forme prekurzora. ATLP 1 a 2 nemožno metódou in situ 

hybridizácie odlíšiť, pretože ich kódujúce exóny III a V  sú na úrovni mRNA prepisované 

spoločne. AT+ATLP3 je kódovaný exónom IV [6]. Na prípravu prób boli použité nasledovné 

DNA sekvencie a primery: a) AK378841 pre variant kódujúci iba AT, primer L: 

AGCAGGCAGTCTCACGAGTT; primer R: CGGGTTGTTGAGAACCTCAT, (dĺžka próby 

360 bp); b) exón odvodený z gDNA pre variant kódujúci AT+ATL1,2, primer L: 

TCATCAACGATCATCTCAACG; primer R: CCCTCGCGATAAGAATGTTT, (dĺžka 

próby 173 bp); c) exón odvodený z gDNA pre variant kódujúci AT+ATL3, primer L: 

GGCTGAACATGATATCGGCTA; primer R: CCGTACACTTCATCATAATCATCG 

(dĺžka próby 123 bp).  

Na charakterizáciu vývinových rozdielov sme použili nervové pásky zo štádií farátnej 

larvy, farátnej kukly a farátneho imága. Jedinec sa nachádza vo farátnom štádiu v momente 
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pred zvlečením, kedy už má vytvorenú kutikulu nasledujúceho štádia, no je stále pokrytý 

starou vrstvou kutikuly. Pokus sme zopakovali 4-krát (n=10) so 100% reprodukovateľnosťou. 

Následne sme k vzorkám po in situ hybridizácii pridávali primárne protilátky proti AT  

(Žitňan et al., 1995) a ďalším peptidom (PTTH: Mizoguchi et al.,1990; kalcitonínu podobný 

peptid, CT-DH:  Veenstra, nepublikované; zelený fluorescenčný proteín, GFP: Invitrogen ) 

a sekundárne, fluorescenčne značené protilátky (Alexa Fluor značené kozie antisérum proti 

králičím-488, morčacím-633 a myším-494 protilátkam IgG: Molecular probes) [7]. 

Na identifikáciu upstream regulačnej oblasti at génu sme využili Bac-to-Bac® 

bakulovírusový expresný systém (Invitrogen). Potenciálnu regulačnú oblasť sme určili 

bioinformatickou analýzou a po fúzii s génom pre EGFP sme ju klonovali do vektora pFAST 

Bac, ktorým boli následne transformované kompetentné bunky E. coli kmeňa MAX 

Efficiency DH10Bac™ (Invitrogen). Tieto obsahujú bakulovírusovú DNA (bacmid) a helper 

plazmid kódujúci transpozázu, ktorá umožňuje miestne špecifickú transpozíciu 

rekombinantnej DNA do cieľového miesta na bakmide [8]. Ním boli následne transfekované 

hmyzie ovariálne Sf-9 bunky. Po dosiahnutí dostatočného titra vírusu sme napichávali larvy 

 3. a 4. instaru (n=30) a skoré kukly (n=30) množtvom 15-20 µl vírusového média. Jedince 

vykazujúce známky infekcie (po 7 až 12 dňoch) boli usmrtené a ich nervové pásky sme 

sledovali pod fluorescenčným mikroskopom Nikon Eclipse E600 a konfokálnym systémom 

Leica TCS SPE. Infekciou rekombinantným vírusom sme docielili expresiu EGFP v bunkách, 

v ktorých je nami vybraná regulačná sekvencia prirodzene aktívna. Následná kolokalizácia 

protilátok proti peptidom so známou expresiou v týchto bunkách nám umožnila presnejšie 

definovať identifikované neuróny.  

Cieľom tejto práce bola kvalitatívna charakterizácia génovej expresie, a preto 

kvantitatívna analýza nebola potrebná. 

 

Výsledky a diskusia 

 Metódou in situ hybridizácie sme zistili expresiu AT a ATLP izoforiem navrhnutím 

troch DNA prób, ktoré boli komplementárne k exónovému zloženiu jednotlivých mRNA pre 

alatotropín (AT), alatotropínu podobné peptidy 1 a 2 (AT+ATLP1,2) a pre alatotropínu 

podobný peptid 3 (AT+ATLP3).  

Zistili sme veľké zmeny expresie medzi vývinovými štádiami, ako aj medzi 

pohlaviami (Obr.1). U lariev sme detegovali veľmi veľký počet neurónov produkujúcich AT 

v mozgu, ale aj v hrudných a abdominálnych gangliách. S próbami špecifickými pre ATLP 

izoformy bolo možné sledovať expresiu len v malej subpopulácii týchto buniek. So všetkými 
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próbami sme zistili  výrazny signál  v dvoch bunkách frontálneho ganglia, ktoré rekurentným 

nervom inervujú predné črevo, čo naznačuje, že práve tieto bunky by mohli byť zdrojom AT 

s myotropným účinkom na kontrakcie čreva. Už v štádiu farátnej kukly sme tiež pozorovali 

silnú expresiu všetkých troch variantov AT mRNA v dvoch zhlukoch neurónov 

v terminálnom abdominálnom gangliu (TAG) samcov, pričom u samíc expresia v zadnom 

zhluku chýbala. Z buniek tohto zhluku je vedená projekcia terminálnymi nervami až 

k samčím pohlavným orgánom. Veľmi bohato sú inervované akcesorické žľazy , čo naznačuje 

úlohu AT a ATLP izoforiem v regulácii aktivity týchto žliaz.  

                                                       1               2     3 

    

A                                          
 
                  1         2       3                          1                  2                  3 

B    ♀     ♂  
 
                  1         2       3                          1                 2                  3 

C    ♀      ♂  

 
Obr. 1. Detekcia expresie mRNA pre alatotropín (1), alatotropínu podobné peptidy 1 a 2 (2) 

a alatotropínu podobný peptid 3 (3). A) Farátna larva: mozog s frontálnym gangliom (vyššie) a terminálne 
abdominálne ganglion (TAG) (nižšie). B) Farátna kukla: samičie a samčie TAG. C) Farátne imágo: samičie 

a samčie TAG. 
Mierka 100 µm. 
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U imága sme zistili expresiu AT v bunkách produkujúcich protorakotropný hormón 

(PTTH; Obr.2), ktorých axóny vedú priamo do žliaz syntetizujúcich JH, čo je v súlade s 

hypotézu alatostimulačnej aktivity AT u dospelých samíc. Tieto neuróny sú prítomné už 

v štádiu larvy, no expresia AT v nich nastupuje až v štádiu farátneho imága [9]. 

 

 
 

Obr. 2. Expresia alatotropínu (AT) v mozgu imága a kolokalizácia s protilátkami proti AT (zelená), 
protorakotropnému hormónu (PTTH) ( červená), a ich prekryv (oranžová). PTTH neuróny priamo inervujú 

corpora allata, ktoré produkujú juvenilné hormóny. Mierka 100 µm. 

  

 
 

Obr. 3. Expresia EGFP v bunkách terminálneho abdominálneho ganglia larvy (vľavo) a kukly (vpravo) 
priadky morušovej, infikovaných rekombinantným bakulovírusom AT- EGFP. Zelená fluorescencia 

zobrazuje EGFP, červená protilátku proti CT-DH a oranžová indikuje kolokalizáciu AT-EGFP neurónov s CT-
DH protilátkou. Mierka 100 µm. 

 

Na identifikáciu funkčného promótora sme navrhli sekvenciu predpokladanej 

regulačnej oblasti s veľkosťou 542bp. V sekvencii DNA bola obsiahnutá krátka sekvencia 

objavujúca sa v promótoroch génov pre iné neuropeptidy, čím sme chceli zvýšiť 

pravdepodobnosť úspešnosti cielenej expresie EGFP. EGFP sme takto exprimovali  

v bunkách TAG, v ktorých sme pozorovali kolokalizáciu s kalcitonínom (CT-DH). CT-DH je 
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spolu s myoinhibičným peptidom, CCH2 amidom, alatostatínom C a AT produkovaný v 

neurónoch inervujúcich akcesorické žľazy samcov. Identifikovaná regulačná oblasť génu pre 

AT bude ďalej použitá na funkčnú analýzu týchto neurónov za pomoci expresného systému 

GeneSwitch™ (Invitrogen). 

 

Záver 

 V našej práci sme identifikovali neuróny exprimujúce tri zostrihové varianty at génu 

a poukázali na výrazné vývinové a medzipohlavné rozdiely v ich expresii u priadky 

morušovej. Získané výsledky tiež naznačujú úlohu peptidov kódovaných at génom v regulácii 

reprodukčných procesov u samcov a podporujú publikované údaje o úlohe AT v kontrole 

produkcie JH u samíc motýľov. Identifikovaná regulačná oblasť at génu, ako aj 

charakterizovanie priebehu expresie dvoch alatotropínových receptorov nám v ďalšej práci 

poskytnú možnosť bližšieho štúdia fyziologickej funkcie alatotropínu a jeho izoforiem 

u priadky morušovej.  
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Abstract 

The use of targeted multiparalel resequencing in the molecular diagnosis of non-syndromic hearing loss 
Non-syndromic hearing loss is one of the most common hereditary diseases characterized by high 

genetic heterogenity, whereas association with mutations in more than 60 genes were found. In cases where the 
most prevalent mutations in gene GJB2 are absented, screening for causal mutation by conventional approach is 
expensive and time consuming. Therefore simultaneous sequencing of multiple genes with utilization of 
multiparalel resequencing can be more effective. In our study 35 samples from patients with familial incidence of 
non-syndromic hearing loss without causal mutations in GJB2 gene were analyzed. Multiparalel resequencing 
was performed on IonTorrent PGM with use of customized Haloplex assay covering coding sequence of 32 
genes. In 25 of 35 cases candidate causal mutations were identified. According to our results the multiparalel 
resequencing significantly improves genetic diagnosis of this geneticaly heterogeneous hereditary disease. 
 

Keywords: non-syndromic hearing loss; diagnostics; multiparalel resequencing; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Strata sluchu je jedným z najčastejších somaticko - funkčných postihnutí u človeka. 

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bola porucha sluchu diagnostikovaná 

približne u 360 miliónov ľudí, čo predstavuje viac ako 5% svetovej populácie [1]. 

 Jednoznačnú identifikáciu kauzálnych mutácií sluchových porúch výrazne komplikuje 

vysoká lokusová a alelová heterogenita, ktorá súvisí so zložitosťou sluchového aparátu. Až 

70% prípadov dedičných foriem hluchoty sú nesyndrómové poškodenia sluchu. Zatiaľ bolo 

identifikovaných viac ako 60 génov a viac ako 100 lokusov spojených s nesyndrómovou 

hluchotou (NSHL) [2]. Asi 80% z NSHL tvoria autozomálne recesívne formy, 20% tvoria 

autozomálne dominantné formy a menej ako 1% predstavujú X-viazaná alebo 

mitochondriálna forma [3]. Najbežnejšou genetickou príčinou nesyndrómovej hluchoty v 

európskej aj svetovej populácii sú mutácie v géne GJB2, ktorý kóduje konexín 26 [4].  
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 Vzhľadom k tomu, že strata sluchu je často spôsobená mutáciami v jednom géne, 

genetické testovanie pomocou cieleného resekvenovania (targeted resequencing) by mohlo 

pomôcť presne definovať kauzálnu mutáciu u pacienta. V prípade molekulárnej analýzy DNA 

pacientov postihnutých NSHL, prípadne iným z najčastejších dedičných ochorení, je z 

ekonomických dôvodov sekvenovanie celého genómu zbytočne nákladné. Do rutinnej 

diagnostickej praxe sa preto dostávajú metodiky založené na tzv. cielenom resekvenovaní 

úsekov génov, ktorých mutácie sú asociované s daným typom ochorenia.  

Na Slovensku je v súčasnosti možné identifikovať príčinu poruchy sluchu len u menej 

ako polovice postihnutých [5], u ktorých je predpoklad dedičnej formy NSHL. U ostatných 

nie je príčina poruchy sluchu známa, často v dôsledku nedostatočne rozsiahlej sekvenačnej 

analýzy ďalších génov s mutáciami asociovanými s NSHL (napr. COL11A2, KCNQ4, GJB6, 

GJB3), alebo je u nich prítomná mutácia v doteraz neznámom géne. V prípade mutačného 

skríningu všetkých známych génov zapojených do patológie NSHL, či celého exómu by bola 

s veľkou pravdepodobnosťou príčina poruchy sluchu odhalená. 

 Na báze cieleného resekvenovania už boli pripravené aj komerčné skríningové sety 

chemikálií pre iné dedičné ochorenia (napr. cystická fibróza, rakovina prsníka), ktoré 

umožňujú veľmi efektívnu a ekonomicky dostupnú molekulárnu analýzu realizovateľnú aj ako 

rutinnú laboratórnu metodiku. V prípade NSHL však takýto komerčný skríningový set nie je 

dostupný, a preto bolo cieľom nášho projektu navrhnutie vlastného setu génov (resp.  

všetkých exónov vyšetrovaných génov) a rozšírenie DNA analýzy o ďalšie bežne 

nevyšetrované gény. Využitie multiparalelného resekvenovania na analýzu navrhnutého setu 

génov umožnilo zvýšiť podiel prípadov, v ktorých sme boli schopní jednoznačne určiť príčinu 

vzniku daného ochorenia. Preto má tento prístup potenciál v blízkej budúcnosti byť nielen 

diagnostickým ale aj významným prognostickým nástrojom s aplikáciou na populačnej 

úrovni. Poznať presnú príčinu straty sluchu umožní predpovedať účinnosť terapeutických 

prístupov a môže jednotlivcom pomôcť aj pri plánovaní rodiny, prípadne v starostlivosti 

o novorodenca s predpokladaným sluchovým postihnutím. 

 

Materiál a metódy 

 Pre analýzu bolo vybraných 35 DNA vzoriek od nepríbuzných pacientov postihnutých 

nonsyndrómovou hluchotou, u ktorých predchádzajúca analýza vylúčila prítomnosť mutácii 

v génoch GJB2, GJB6 a MARVELD2 najčastejšie súvisiacich s NSHL. Vybraní pacienti mali 

najmenej jedeného ďalšieho člena rodiny postihnutého nesyndrómovou hluchotou.  
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Podľa informácii z databázy pre nesyndrómovú hluchotu [2] a z publikovaných štúdií, 

bol navrhnutý panel 32 génov pre pokročilý mutačný skríning s využitím Haloplex dizajnu.  

Následne boli podľa štandardného protokolu SureSelect Haloplex 1-250 kb (Agilent 

Technologies, USA) kitu pripravené DNA knižnice s dĺžkou amplikónov 150-550 bp. Vzorky 

boli sekvenované pomocou multiparalelného sekvenačného systému Ion Torrent Personal 

Genome Machine (PGM™) (Life Technologies, San Francisco, CA, USA) s využitím čipu Ion 

318TM Chip v2. Pre priemerné pokrytie cieľových sekvencií 200x, bol výrobcom odporúčaný 

podiel kapacity čipu potrebný na jednu vzorku 66,64 Mbps. Výsledky boli vyhodnotené 

s využitím bioinformatických nástrojov a podľa dát z dostupných databáz boli vybrané 

kandidátne kauzálne mutácie. Primárna analýza dát prebehla s využitím Ion Torrent servera – 

Torrent Suite, pomocou nástrojov Coverage Analysis a Variant Caller. Následne boli dáta 

filtrované pomocou programu Gene Talk, kde boli filtrované missense, stopgain, stoploss, 

frameshift, nonframeshift, splicing mutácie a varianty, ktoré majú v populácii výskyt menej 

ako 10%.  Následne bol využitý program Alamut a Ion Reporter, a z vyfiltrovaných dát boli 

vybrané kandidátne kauzálne mutácie podľa kritérií zhodných s publikáciou Neveling a kol. 

[6], kde sme zohľadňovali Grantham skóre >50, PhyloP skóre >2,5 ako aj údaje z ClinVar 

databázy. Do úvahy sme brali aj rodokmeň pacientov a typ dedičnosti v rodine. Dôležitým 

faktorom bola aj frekvencia daného variantu v populácii. Získané výsledky budú overené 

s využitím klasického Sangerovho sekvenovania.  

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme využili multiparalelné cielené resekvenovanie na hľadanie 

kandidátnych kauzálnych mutácii u pacientov s NSHL. Testovali sme panel 32 nami 

vybraných  génov [Tab1].  

 
Tab. 1. Zoznam 32 analyzovaných génov 

 

NSHL cieľové gény 

ACTG1 ESPN MYH9 RDX 
CCDC50 EYA4 MYO1A SLC26A4 
CDH23 GJB2 MYO6 SLC26A5 
CLDN14 GJB3 MYO7A STRC 
COCH GJB6 OTOF TECTA 

COL11A2 GRHL2 PCDH15 TMC1 
DFNA5 KCNQ4 POU3F4 TMPRSS3 
DFNB59 MYH14 POU4F3 WFS1 

 

Cieľové sekvencie boli pokryté v priemere 218x a priemerne 94% čítaní bolo 
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namapovaných na cieľovú sekvenciu. Pomocou amplikónového resekvenovania bolo u  

pacientov s NSHL nájdených v priemere 376 variantov. Po bioinformatickej analýze 

identifikovaných variantov boli detegované kandidátne kauzálne mutácie u 25 z 35 pacientov 

[Tab2]. U 22 pacientov bola z variantov, ktoré ostali po filtrovaní vybraná jedna kandidátna 

kauzálna mutácia, ktorá najviac zodpovedala stanoveným kritériam. U 3 pacientov je 

predpoklad, že sa jedná o zložených heterozygotov, nakoľko u nich boli nájdene viaceré 

kandidátne kauzálne mutácie v tom istom géne.  

 

Tab. 2. Kandidátne kauzálne mutácie – zoznam identifikovaných kandidátnych kauzálnych mutácii a niektoré 
parametre, ktoré boli zohľadňované pri ich výbere. PhyloP, Grantham a ClinVar - pri vzorkách, kde spĺňali 

parametre filtrovania – PhyloP skóre >2,5; Grantham skóre >50; ClinVar =  pathogenic. 
 

Vzorka Gén cDNA Proteín Efekt 
Populačná 
frekvencia 

PhyloP Grantham ClinVar  

1 OTOF c.367G>A p.G123S missense 0,00516 2,52 56  

2 MYO1A c.2233G>A p.A745T missense   58  

3 TECTA c.5597C>T p.T1866M missense 0,00019 2,85 81  

4 MYO7A c.5042A>G p.Y1681C missense 0,07534  194  

5 WFS1 c.577A>C p.K193Q missense 0,00549  53  

6 MYO6 
c.1872_1873insA
CAAATAACA 

p.S624fs frameshift-insertion     

7 MYO7A c.731G>A p.R244H missense,splicing 0,00138   pathogenic 

8 MYO1A c.2140C>T p.R714C missense 0,00019 2,57 180  

9 MYO7A c.487G>A p.G163R missense  2,55 125  

10 MYO1A c.1985G>A p.G662E missense 0,04710  98 pathogenic 

11 COL11A2 c.1235delC p.P412fs frameshift-deletion     

12 TMPRSS3 c.208delC p.H70fs 
frameshift-

deletion,splicing 
    

13 TECTA c.2795T>C p.V932A missense 0,04361  64  

14 TMPRSS3 c.316C>T p.R106C missense 0,00037  180  

15 MYO7A c.4583C>T p.T1528M missense 0,00948  81  

16 TECTA c.2945T>C p.L982P missense,splicing 0,00056  98  

17 CDH23 c.1469G>C p.G490A missense 0,01987 2,69 60  

18 MYO7A c.4583C>T p.T1528M missense 0,00948  81  

19 MYO7A c.2476G>A p.A826T missense 0,00064 2,54   

20 MYO1A c.1985G>A p.G662E missense 0,04710  98 pathogenic 

21 STRC c.3916delG p.A1306fs frameshift-deletion     

22 MYH14 c.3749C>A p.A1250E missense 0,00102  107  

23 
COL11A2 c.4907C>T p.P1636L missense 0,02963  98  

COL11A2 c.1877G>T p.G626V missense  2,56 109  

24 

OTOF c.1613A>G p.K538R missense     

OTOF c.76C>T p.R26C missense,splicing 0,02942  180  

OTOF c.68T>G p.I23S missense 0,00700    

25 
CDH23 c.1096G>A p.A366T missense 0,01666 2,68 58  

CDH23 c.3664G>A p.A1222T missense 0,04306  58  
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Skutočná kauzalita kandidátnych variantov bude v blízkej budúcnosti testovaná 

segregačnou a populačnou analýzou. Vzhľadom k skutočnosti, že nie u všetkých pacientov 

identifikované kandidátne kauzálne varianty dostatočne charakterizovali daný fenotyp, bude 

potrebné analyzovať možnú prítomnosť mutácií v ďalších génoch mimo sledovaných oblastí. 

Okrem toho budú aj ďalší pacienti bez identifikovaného kandidátneho kauzálneho variantu 

vyšetrení na mutácie v iných s NSHL asociovaných génoch. 

 

Záver 

V našej práci sme navrhli vlastný panel na testovanie mutácii v kódujúcich oblastiach 

32 bežne nevyšetrovaných génov najčastejšie zapojených do patogenézy NSHL. Využitím 

multiparalelného resekvenovania na analýzu navrhnutého setu génov sa nám podarilo 

identifikovať kandidátnu kauzálnu mutáciu u 25 z 35 pacientov, u ktorých sme predtým neboli 

schopní jednoznačne určiť príčinu vzniku daného ochorenia. 
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Abstract 

Characterization of Pet-CM3-4 bacteriophage infecting Cronobacter spp. 
Cronobacter spp. are the gram-negative, facultatively anaerobic opportunistic bacterial pathogens 

affecting all age groups, with particularly severe clinical complications in neonates and infants. Bacteriophages 
have a great potential to be an alternative of currently used antibiotics. The aim of this work was to characterize 
Cronobacter specific bacteriophage Pet-CM3-4. Based on whole genome sequencing this phage belonged to the 
T4-like group of Myoviridae family. The whole DNA was 172 kbp with 39.8% GC pairs. The phage Pet-CM3-4 
was able to infect 36 from 50 tested Cronobacter strains whereas mutated variant Pet-CM3-1 infected only six 
strains. The lowered sensitivity of several hosts to Pet-CM3-1 phage correlated with Pet-CM3-1 weaker 
adsorption. Differences between phages were observed also by cultivation with indicator strain as higher 
proportion of phage resistant cells appeared in case of Pet-CM3-1. Obtained results are a prerequisite for the 
application of the Pet-CM3-4 phage for food protection. 
 

Keywords: Cronobacter; bacteriophage; infection; phage therapy, food protection 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rod Cronobacter spp. zahŕňa gram-negatívne, fakultatívne anaeróbne oportunistické 

bakteriálne patogény patriace do čeľade Enterobacteriacae [1]. Aj napriek zriedkavému 

výskytu infekcií kmeňmi Cronobacter dochádza k vážnym, život ohrozujúcim ochoreniam 

ako sepsa, nekrotizujúca enterokolitída a meningitída prevažne u novorodencov ako 

u najrizikovejšej skupiny, ale aj u imunokompromitovaných jedincov [2-3]. V porovnaní 

s ostatnými členmi čeľade Enterobacteriacae sa Cronobacter vyznačuje vysokou odolnosťou 

voči teplu, suchu a kyslému prostrediu. Taktiež je schopný tvoriť biofilm, ktorý mu poskytuje 

fyzickú bariéru voči týmto stresom prostredia ako aj imunitným mechanizmom hostiteľa [4]. 

Kvôli vzrastajúcej rezistencii baktérií voči antibiotikám sa zvýšil záujem o bakteriofágy ako 

potenciálne riešenie na kontrolu patogénov vďaka ich vysokej špecificite a účinnosti [5]. O 

možnosti terapeutického využitia fágov sa prejavuje predovšetkým v poslednej dobe výrazný 

záujem v dôsledku komplikovanej liečby baktériálnych infekcií, ako aj kvôli novým 

poznatkom o fágoch a možnosti sekvenovať ich genómy. Výhody fágovej terapie spočívajú v 

bohatom zastúpení fágov v prírode, ich jednoduchej izolácii a účinnej eliminácii 

bakteriálnych patogénov [6]. V našej práci sme sa zamerali na molekulárno-biologickú 
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charakterizáciu bakteriofága Pet-CM3-4 s cieľom jeho využitia na elimináciu kmeňov  

Cronobacter v potravinách. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriofág Pet-CM3-4 sme izolovali z čističiek odpadových vôd v Petržalke 

kultiváciou na indikátorovom kmeni C. malonaticus 161007/29. Čistý fágový preparát sme 

purifikovali z jedného plaku ultracentrifugáciou v gradiente chloridu cézneho. Hostiteľskú 

špecificitu sme testovali meraním fágového titra na dvojitom agare na súbore 50 kmeňov 

Cronobacter. Fágovú DNA sme izolovali pomocou dostupných kitov. Úplná nukleotidová 

sekvencia bola stanovená NextGen sekvenovaním na prístroji MiSeq. Získané sekvencie sme 

využili na stanovenie príbuznosti izolovaných bakteriofágov s dátami dostupnými vo 

verejných databázach. Inhibíciu rastu baktérií v prítomnosti fágov sme testovali v tekutom 

médiu v mikrotitračných platničkách meraním absorbancie (OD600) bunkovej kultúry 

v časových intervaloch počas 24 hodinovej inkubácie. Adsorpciu fágov sme testovali pri 

teplote 37°C stacionárne po dobu 10 minút meraním fágového titra.  

 

Výsledky a diskusia 

Bakteriofág Pet-CM3-4 sme izolovali z vody z čističky odpadových vôd amplifikáciou 

na kmeni C. malonaticus 161007/29. Sekvenovaním sme zistili, že genóm fága Pet-CM3-4 

má veľkosť 172 kbp so zastúpením GC párov 39,8%. Pri anotovaní pomocou programu Rast 

(http://rast.nmpdr.org/) bolo v genóme vyhľadaných 279 proteín-kódujúcich génov a 18 

génov pre tRNA. 76 génov má priradenú pravdepodobnú funkciu, sú to gény pre 

metabolizmus nukleotidov, fágovú replikáciu, transkripciu a morfogenézu, 203 génov je 

s neznámou funkciou. Na základe genómovej sekvencie sme tento fág zaradili do rodiny T4-

podobných fágov z čeľade Myoviridae, pričom najvyššiu podobnosť v DNA databázach má 

so sekvenciami fágov PG7 a CC31 infikujúcimi kmene E. coli.  

Meraním hostiteľskej špecificity sme zistili, že bakteriofág Pet-CM3-4 je schopný 

infikovať 36 z 50 testovaných kmeňov Cronobacter (Graf. 1). Kultiváciou tohto fága na 

indikátorovom kmeni C. malonaticus 161007/29 sme s vysokou frekvenciou získali mutantov 

s hostiteľskou špecificitou zúženou na šesť kmeňov (Obr. 1). 
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Graf. 1: Hostiteľská špecificita fágov Pet-CM3-1 a Pet-CM3-4 na súbore 50 kmeňov Cronobacter. 

 

Schopnosť inhibovať rast indikátorového kmeňa C. malonaticus 161007/29 fágmi Pet-

CM3-4 a Pet-CM3-1 sme testovali v tekutom médiu. K eliminácii rastu baktérií dochádzalo 

pri použití vysokej koncentrácie fágov a nižšieho množstva baktérií, a to počas prvých 

ôsmych hodín inkubácie. V prípade fága Pet-CM3-1 sme po 24 hodinách pozorovali vznik 

fág-rezistentných baktérií (Grafy 2-3). 

 

  
 
Graf 2-3: Rast C. malonaticus 161007/29 v prítomnosti fágov Pet-CM3-1 a Pat-CM3-4. Rast kultúry stacionárne 

v LB médiu pri teplote 37°C. 
 

Testovaním adsorpcie fágov na hostiteľské kmene sme zistili, že fág Pet-CM3-1 sa 

slabšie viaže na väčšinu hostiteľských kmeňov v porovnaní s fágom Pet-CM3-4, ktorého 

úroveň adsorpcie dosahovala hodnoty 75-99,94% (Graf 4). Za schopnosť adsorpcie 

niektorých T4-príbuzných fágov na hostiteľský receptor je zodpovedný gp38 proteín dlhého 
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chvostíkového vlákna. V sekvencii proteínu gp38 fága Pet-CM3-1 sme pozorovali zámenu 

jednej aminokyseliny (K163Q) v porovnaní s fágom Pet-CM3-4.  

 

 

 
Graf 4: Adsorpcia fágov Pet-CM3-1 a Pet-CM3-4 po 10 minútach inkubácie na súbore bakteriálnych kmeňov. 

 

V ďalšej časti práce sme fág Pet-CM3-1 kultivovali na kmeni C. malonaticus 

161007/29 a izolovali sme mutantné bakteriofágy s rozšírenou hostiteľskou špecificitou a 

adsorpciou na hostiteľské kmene (Graf 5). Sekvenovali sme gén kódujúci proteín gp38 

z týchto mutantov (Obr. 1), a zistili sme niekoľko typov aminokyselinových zámen, ktoré boli 

vo všetkých prípadoch lokalizované v hypervariabilnej oblasti proteínu gp38. 

 

 

 
Graf 5: Adsorpcia mutantných fágov po 10 minútach inkubácie na kmeňoch C. malonaticus 161007/29 a C. 

malonaticus 121206/29. 
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Obr. 1: Sekvencie gp38 proteínu fágov s odlišnou hostiteľskou špecificitou (VectorNTI) 

 

Záver 

Cronobacter spp. je oportunistický patogén infikujúci prevažne novorodencov a 

imunodeficientných pacientov s následkom vážnych ochorení ako nekrotizujúca 

enterokolitída, meningitída a sepsa s vysokou mierou úmrtnosti. Nákaza u novorodencov v 

mnohých prípadoch súvisí s konzumáciou sušenej dojčenskej mliečnej výživy. Elimináciou 

potravinových patogénov by bolo možné predísť kontaminácii a prispieť k zvýšeniu kvality 

potravín. Bakteriofágy a ich génové produkty sú pre svoj potenciál vhodnými nástrojmi pre 

biokontrolu potravín a ochranu pred nežiaducimi baktériami.  

V rámci našej práce sme izolovali bakteriofág Pet-CM3-4 schopný infikovať kmene 

Cronobacter. Pomocou NextGen sekvenátora sme stanovili celogenómovú sekvenciu fága, na 

základe čoho sme ho zaradili do skupiny T4-podobných fágov čeľade Myoviridae s veľkosťou 

DNA 172 kbp a zastúpením GC párov 39.8%. Stanovili sme okruh hostiteľov, fág Pet-CM3-4 

bol schopný infikovať 36 z 50 testovaných kmeňov Cronobacter, narozdiel od jeho 

mutantného variantu Pet-CM3-1 schopného infikovať len šesť kmeňov. Zistili sme, že za 

stratu schopnosti adsorpcie fága Pet-CM3-1 na niektoré hostiteľské kmene je zodpovedná 

zámena jednej aminokyseliny v proteíne gp38 dlhého chvostíkového vlákna. Zároveň pri 

inhibícii bakteriálneho rastu v tekutom médiu sme pozorovali schopnosť fágov potláčať rast 

baktérií predovšetkým počas prvých ôsmych hodín, no v prítomnosti mutantného bakteriofága 

vznikali po 24 hodinách s vyššou pravdepodobnosťou bunky rezistentné voči tomuto fágu.  

Získané výsledky môžu byť potenciálnym predpokladom pre využitie fága Pet-CM3-4 

ako vhodného kandidáta na prevenciu a elimináciu kmeňov rodu Cronobacter v potravinách. 
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Abstract  

Immobilisation of light chain human enterokinase on porous cellulose beads 
The enterokinase (EC 3.4.21.9) is a human serine protease, which cleaves N-terminus part of the protein 

after the special sequence (Asp)4-Lys without leaving any amino acid residue. The industrial application of 
proteolytic enzymes is often limited because of the high cost, therefore immobilization has a great potential for a 
cost reduction. Moreover, this method offers more advantages, like an easier purification, reusability and a 
higher stability of this protease. Cellulose beads are macroporous particles containing amino aryl group, which 
makes covalent bond with amino groups of enzymes. Hydrophilicity of the protein provides a chance to easily 
form hydrogen bonds with hydrophilic cellulose carriers. In our study, we prepared immobilized enterokinase on 
macroporous cellulose beads, which has great potential for next biotechnology usage. 
 
Keywords: Enterokinase; immobilisation; cellulose beads 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pri tvorbe rekombinantných proteínov sa často 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, schopná enzymaticky štiepiť substrát na N-konci v presne definovanej sekvencii 

(Asp)4-Lys a bez nežiadúcich aminokyselinových zvyškov [2]. 

 Biotechnologicky zaujímavou vlastnosťou je jej odoľnosť voči veľkej škále 

nepriaznivých podmienok prostredia. Dokáže odolať širokej škále pH hodnôt, v rozmedzí od 

4.5 do 9.5, pri teplote od 4 °C do 45 °C a v prítomnosti rôznych detergentov a denaturačných 

činidiel [3]. 

 Imobilizácia enterokinázy ponúka potenciál v značnom zefektívnení používania 

enzýmu, zvýšením jeho stability a najma uľahčením purifikačného procesu. O imobilizáciu 

enterokinázy sa pokúsilo niekoľko autorov a to prostredníctvom fosfolipidových vezikúl [4] 

porovitého materiálu [5,6] komerčných paramagnetických mikročastíc [6] alebo 

magnetických nanočastíc obalených biopolymérmi [7]. 

 V našej práci sme sa zamerali na imobilizáciu pomocou modifikovaných 

makroporóznych celulózových častíc, ktoré majú na svojom povrchu funkčné amino arylové 

569



skupiny, umožňujúce kovalentné naviazanie proteínov cez voľné amino skupiny enzýmu. 

V mnohých prípadoch hydrofilné amino skupinové zvyšky ostávajú na povrchu enzýmu. 

Enterokináza je však aj glykozilovaná, čo ešte zvyšuje hydrofilitu proteínu. Preto môže 

jednoducho vytvárať vodíkové väzby s hydrofilnou celulózovou matriciou. Porozita 

celulózových častíc dramaticky zvyšuje povrchovú kapacitu pre adsorbovanie proteínu, 

a taktiež zvyšuje pravdepodobnosť naviazania enzýmu slabými interakciami [8]. 

 

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 [9]. 

 

Tab. 1 Zoznam plazmidov a kmeňov použitých v tejto práci 
 
Kmeň/ Plazmid Popis Zdroj/ Referencia 
P. pastoris Y11430 
P. pastoris YGE 

divý typ 
P. pastoris Y11430 s inzerciou pGAPZ-
hEKL 

[9] 
[9] 
 
 

pGAPZαC 
 
pGAPZ-mut hEKL 

pUC ori, Sh ble (ZeoR), GAP promótor, 
α-faktor 
pGAPZαC, mutovaná enterokináza 

(InvitrogenTM) 

 

Imobilizácia na celulózové nosiče 

Imobilizácia prebehla na modifikovaných celulózových časticiach obsahujúcich 

aminoarylové skupiny (Iontosorb AV200, 100-250nm). Do kolóniek sme navážili 125mg 

matrice, obsahujúcej približne 10 µM aminoarylových aktívnych skupín, ktoré sme aktivovali 

pomocou glutarldehydu (GDA) a vody. Vzorky sme inkubovali pri laboratórnej teplote 2 

hodiny v 1 ml 10 mM TrisHCl (pH 8) za stáleho miešania. 

Po 2 hodinách sme skúmavky dobre premyli 10 mM TrisHCl (pH 8), pridali 200 U 

enterokinázy a následne pri časticiach aktivovaných glutaraldehydom (GDA) sme v tomto 

kroku pridali 30 µM kyanoborohydridu na redukciu dvojitých väzieb. Takto pripravené 

vzorky sme nechali naväzovať na matricu cez noc za premiešavania zmesi pri 1000 rpm. Pre 

kontrolu naviazania na matricu sme na druhý deň odobrali supernatant, ktorý obsahoval 

nenaviazanú frakciu a otestovali sme proteolytickú aktivitu pomocou štiepenia substrátu 

tioredoxínu vo fúzii dermcidínom 1 (Trx-DCD1), medzi ktorými sa nachádza rozoznávacia 

sekvencia pre enterokinázu. 
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V ďalšom kroku sme k usadeným časticiam v skúmavke pridali 1 M glycín, ktorý má 

blokovať zostávajúce neobsadené funkčné skupiny na matrici. Inkubácia s glycínom trvala 1 

hodinu a následne sme matricu premyli 20 ml vody a 1 M NaCl. Aktivitu imobilizovaného 

enzýmu sme zisťovali pomocou 100 µl substrátu v prostredí 10 mM Tris-HCl (pH 8). Štiepna 

reakcia prebiehala pri teplote 37°C za stáleho miešania 1000 rpm (Thermomixer comfort, 

Eppendorf) 1 hodinu. Na zastavenie reakcie sme použili 40 µl vzorkového pufra. Vzorky sme 

analyzovali v 16% SDS-PAGE géli. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe analýzy štiepenia substrátu Trx-DCD1 sme zisťovali, či bola enterokináza 

naviazaná na matricu. Zozbierané vzorky z prietoku po imobilizácii za prítomnosti GDA 

(Obr. 1 dráha 3 až 5) naznačujú väčšie množstvo naviazaného enzýmu, keďže jeho 

prítomnosť v prietoku je nižšia. Z toho sme indikovali kovalentné naviazanie EK na matricu. 

Aby sme overili tieto tvrdenia, ďalej sme pracovali so samotnými celulózovými časticami, z 

ktorých sme odobrali  0,5 mg a následne analyzovali schopnosť štiepiť substrát Trx-DCD1. 

Vo všetkých prípadoch aktivácie  celulózových častíc pomocou GDA sme pozorovali nižšiu 

aktivitu (Obr. 1 dráhy 7 až 9)  v porovnaní s kontrolnou matricou aktivovanou destilovanou 

vodou (Obr. 1 dráha 6). Vyššia aktivita celulózových častíc inkubovaných len s destilovanou 

vodou je pravdepodobne spôsobená prítomnosťou pórov, ktoré poskytli väčší priestor pre 

vytvorenie slabých interakcií, udržujúcich enzým imobilizovaný.  

 

 
Obr. 1 SDS-PAGE analýza štiepenia substrátu pomocou zložiek nenaviazaných  (A) a naviazaných na 
matricu (B) 1. Štandard proteínových molekulových hmotností, 2. Prietok získaný z imobilizácie pomocou 

aktivácie H2O, 3. Prietok získaný po aktivácii s 2,5 µM GDA, 4. Prietok získaný po aktivácii s 5 µM GDA, 5. 
Prietok získaný po aktivácii s 10µM GDA, 6. Matrica aktivovaná H2O, 7. Matrica aktivovaná 2,5 µM GDA, 8. 

Matrica aktivovaná 5 µM GDA, 9. Matrica aktivovaná 10µM GDA 
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Testovanie stability v prítomnosti rôznych činidiel (H2O, 1M NaCl, 1% Tritón, 1% 

Tween20, 3M močovina,  20% etanol, 10% acetonitril) preukázal nezmenený štiepny profil 

(Obr. 2), podobne ako tomu bolo aj po premytí puframi  s rôznym pH (pH 4-9) (Obr. 3). 

Tento výsledok potvrdzuje stabilitu imobilizovaného enzýmu na celulózovú matricu, a preto 

preukazuje potenciál pre ďalšie využitie. 

 

Obr. 2 SDS-PAGE analýza štiepenia substrátu z matrice premytej rôznymi činidlami 1.  Štandard 
proteínových molekulových hmotností, 2. Prietok z matrice, 3. Matrica premytá H2O, 4. Matrica premytá 1M 

NaCl, 5. Matrica premytá 1% Tritónom, 6. Matrica premytá 1% Tweenom20, 7. Matrica premytá 3M močovina, 
8. Matrica premytá 20% etanolom, 9. Matrica premytá 10% acetonitrilom 

 

 

Obr. 3 SDS-PAGE analýza štiepenia substrátu z matrice premytej puframi s rôznym pH 1. Ladder, 2. 50 
mM KxPO4 (pH 4), 3. 50 mM KxPO4 (pH 5), 4. 50 mM KxPO4 (pH 6,2), 5. 50 mM Tris-HCl (pH 7), 6. 50mM 

KxPO4 (pH 8), 7. 50 mM Tris-HCl (pH 9), 8. 1U/ml EK Max 9. Trx-DCD1 
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Záver 

Podarilo sa nám imobilizovať ľahký reťazec ľudskej enterokinázy na makroporózne 

celulózové častice pomocou aktivácie GDA. Avšak aktivácia destilovanou vodou má 

praktickejšie využitie, keďže dochádza k vytvoreniu slabých interakcií, ktoré enterokinázu 

udržujú zachytenú na celulózu stabilne a dokonca s vyššou mierou. Takto pripravená matrica 

je schopná vo veľkej miere štiepiť substrát Trx-DCD1, čím preukazuje potenciál pre ďalšie 

biotechnologické využitie.  
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Abstract 

 Construction of a Minimal Replicon of R1 Plasmid with CIS Element 
 Heterologous expression is considered to be one of the most efficient ways of producing recombinant 
proteins. To obtain high yield of the desired product, it is necessary to use suitable vectors such as high-copy 
number plasmids. In some cases, low-copy number plasmids represent a more befitting type of vector because of 
their minimal metabolic burden on the host cell. R1 plasmid is a convenient vector for heterologous expression, 
since it belongs to plasmids with a regulated and low copy number. Initiation of R1 plasmid replication requires 
RepA protein, which is cis-acting. If oriR1 is removed from the molecule, RepA becomes trans-acting. In our 
previous work we focused on constructing two separate plasmid vectors derived from R1 plasmid; pOriR1, 
containing only cis-elements, and pRepR1, containing trans-elements. The goal of our present research is to 
modify the pOriR1 construct with a CIS sequence, which might be essential for its replication, and with parB 
locus, which shall significantly stabilise the vector. 
   

Keywords: R1 plasmid; origin of replication; cis and trans elements; parB locus 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nízkokópiové plazmidy niekedy predstavujú ideálny vektor pre heterologickú expresiu 

rekombinantných proteínov, predovšetkým pre ich väčšiu stabilitu a menšiu metabolickú 

záťaž bunky [1]. S nízkokópiovosťou je ale spojená aj nižšia hladina expresie želaného 

proteínu, čo sa však dá vyriešiť indukciou replikácie plazmidu, čím dôjde aj k zvýšeniu 

hladiny expresie produktu  [2].  

Vhodným plazmidovým vektorom pre takúto prácu je R1 plazmid. Vyskytuje sa 

v bunkách Escherichia coli s počtom kópií jeden až dva plazmidy na chromozóm. Pre svoju 

replikáciu potrebuje proteín RepA a pre udržanie nízkeho počtu kópií proteín CopB 

a antisense RNA copA, ktoré sú kódované na základnom replikóne R1 plazmidu [3]. Produkty 

génov copB a copA fungujú ako inhibítory expresie RepA proteínu, ktorý je nevyhnutný pre 

iniciáciu replikácie in vitro. Replikačný počiatok R1 plazmidu s veľkosťou 188 bp sa nazýva 

oriR1 a nachádza sa downstream od repA génu. Zaujímavou vlastnosťou replikácie R1 

plazmidu je cis-špecifická funkcia RepA proteínu, ktorý sa musí naviazať na počiatok 

replikácie oriR1, aby mohla samotná replikácia vôbec začať. RepA proteín sa viaže na 

počiatok replikácie, ktorý je na tej istej molekule, ale nie na inej molekule. Cieľom 

exprimentov je však získať bunky repA+ /oriR1-, v ktorých by fungoval ako trans-element. Ak 
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sa na plazmide s repA génom nenachádza oriR1, je táto trans-funkcia možná [3].  

Plazmid R1 patrí do IncFII skupiny, ktorých frekvencia inicácie je kontrolovaná 

antisense RNA, v tomto prípade CopA. Pre transkripciu RepA sú potrebné dva promótory, P1 

a P2. Produkt copA (RNA) inhibuje syntézu RepA tým, že sa viaže na copT, čo je 

komplementárna sekvencia na začiatku RepA mRNA k copA, čím zabráni jeho translácii. 

Krátky leader peptid Tap slúži ako translačný aktivátor repA. Proteín CopB zas zabraňuje 

transkripcii z promótora P2 [4]. 

Taktiež sa zistilo, že sekvencia medzi repA a oriR (CIS) je potrebná pre cis-funkciu 

repA proteínu in vitro. Plazmidy, ktoré neobsahovali cis sekvenciu sa replikovali minimálne, 

alebo vôbec. Táto cis sekvencia obsahuje rhó-závislú transkripčnú terminátorovú aktivitu [3]. 

V predchádzajúcej práci sa kolegovia pokúšali skonštruovať plazmid, ktorý nesie R1 

počiatok replikácie, teda cis-element, ktorý nazvali pOriR1. Trans-element, kontrolná oblasť 

plazmidu, pRepR1, bola vložená do iného replikónu s wild-type promótormi, alebo s L-

arabinózou indukovateľným promótorom PBAD. Konštrukt pOriR1 obsahoval cis-elementy 

nevyhnutné pre repikáciu (oriR1) a selekčný marker (Ap rezistencia). Na konštrukte pRepR1 

boli trans-elementy, ktoré regulovali replikáciu pOriR1. Toto oddelenie regulačných génov 

bolo navrhnuté za účelom minimalizovania veľkosti pOriR1 plazmidu, čo by uľahčilo 

manipuláciu, zvýšila sa stabilita a tiež efektivita replikácie [5]. 

Cieľom našej súčasnej práce je naklonovať pOriR1 konštrukt pridaním CIS sekvencie, 

ktorá je pravdepodobne tiež esenciálna pre replikáciu [3] a taktiež úseku parB, ktorý by mal 

výraznejšie zvýšiť stabilitu vektora. 

 

Materiál a metódy 

Použité plazmidy a hostiteľské kmene E.coli 

Tab. 1 Použité plazmidy, genotyp a zdroj 

Plazmid Genotyp Zdroj 

pR1A oriR1, R1 replikačná kazeta, bla(ApR) nepublikované dáta 

pJK100-EK-LL37 ColE1, bla(ApR), parb+, expresná kazeta PT7 [7]      

pOriR1 oriR1, bla(ApR) [5] 

pRepR1 p15A ori, R1 replikačná kazeta, cat(CmR) [5] 

pRepR1ara p15A ori, araBAD::copB-repA, cat(CmR) nepublikované dáta 

pRepR1ara-mut p15A ori, araBAD::copB-repA-mut, cat(CmR) nepublikované dáta 

 

575



Tab. 2 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 

RV308ai Su- lacX74, gal::ISII(OP308), araBAD::T7, RNAP, strA [7]      

RR1 
F- mcrB mrr hsdS20(rB

- mB
-) recA+ leuB6 ara-14 proA2 lacY1 

galK2 xyl-5 mtl-1 rpsL20(SmR) glnV44 λ– 
Life Technologies 

XL1 
endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10 
proAB+ lacIq ∆(lacZ)M15] hsdR17(rK

- mK
+) 

Stratagene 

 

Tab. 3 Použité primery a ich sekvencie 

Názov primeru Sekvencia 

oriR1MeflII ggggcaattgctgaaagtgatctcctcagaataatccgg 

ampMfelP ggggcaattggaaatgtgcgcggaacccctatttg 

 

Konštrukcia vektorov  

 DNA potrebná pre konštrukciu vektorov bola amplifikovaná z plazmidu pR1A 

metódou PCR s PfuUltra II HS Fusion DNA polymerase a použitím primerov oriR1MeflII 

a ampMfelP. DNA bola poštiepená enzýmom MfeI (New England Biolabs). Fragment parB 

bol vyštiepený enzýmom AflIII (New England Biolabs), vyrezaný z eletroforézového gélu 

(2%, w/V) a zatupený pomocou T4 DNA polymerázy (Promega) podľa užívateľského návodu. 

Fragmenty boli ligované pomocou T4 DNA ligázy (Promega). DNA bola analyzovaná 

elektroforézou v 1 % (w/V) agarózovom géli. 

 

Elektroporácia kompetentných buniek 

 Kompetentné bunky boli vytvorenými plazmidmi transformované pomocou 

elektroporačného prístroja GenePulser (BopRad). Nastavenie parametrov: 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 slúžili antibiotiká chloramfenikol (5 µg/ml) a ampicilín (25 µg/ml). 
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Izolácia plazmidovej DNA 

Izolácia plazmidovej DNA bola uskutočnená metódou podľa Birnboim & Doly, 1979 

[6] a pomocou komerčne dostupného kitu QIAprep Spin Miniprep Kit od firmy QIAGEN 

podľa užívateľského návodu. 

 

Výsledky a diskusia 

Príprava pOriR1-cis a pOriR1-cis-parB 

 Do pôvodného plazmidu pOriR1 sa nám podarilo vniesť CIS sekvenciu a v jednom 

prípade sme skonštruovali plazmid aj s parB lokusom (obr. 1). Plazmid pOriR1-cis 

s veľkosťou 2112 bp nesie oriR1, selekčný marker (Ap rezistancia) a k tomu ešte CIS 

sekvenciu. Tento konštrukt sme získali amplifikáciou úseku z pR1A plazmidu metódou PCR, 

kedy sme amplifikovali fragment s veľkosťou 2112 bp. Následne sme ho poštiepili enzýmom 

MfeI, čím sme získali konštrukt pOriR1-cis. Poštiepený fragment bol vnesený do buniek, kde 

by malo dôjsť k ligácii kohéznych koncov bakteriálnou DNA ligázou. 

 Pre skonštruovanie pOriR1-cis-parB o veľkosti 2716 bp bolo potrebné najskôr 

vyštiepiť parB lokus z plazmidu pJK-EK-LL37 (3055 bp). To sa nám podarilo použitím 

enzýmu AflIII a následným výrezom požadovaného 587 bp fragmentu z elektroforézového 

gélu. Po prečistení bolo potrebné inzert zatupiť pomocou T4 DNA polymerázy. Takto 

upravený inzert sme ligovali s naamplifikovaným fragmentom pR1A pomocou T4 DNA 

ligázy. Výsledný produkt obsahoval oriR1, CIS sekvenciu a parB lokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Mapy plazmidov pOriR1-cis a pOriR1-cis-parB 
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Transformácia buniek a izolácia plazmidov  

Skonštruovanými vektormi pOriR1-cis aj pOriR1-cis-parB v kombinácii s pRepR1 

sme transformovali rôzne kmene E.coli, a to : DH5α, XL1, RR1. Vektory sme transformovali 

aj spolu s pRepR1ara, aj pRepR1ara-mut do buniek BL21ai, najskôr bez indukcie L-

arabinózou a potom s indukciou pomocou L-arabinózy v koncentráciách 0,05 % a 0,001 %. 

Rovnako sme postupovali aj pri transformácii buniek RV308ai, najskôr bez indukcie, potom 

indukciou s koncentráciou 0,001 %. 

Pozitívne klony sme vyselektovali na LB médiu s ampicilínom a analyzovali 

eletroforézou.  

Ani v jednom prípade sa nám však nepodarilo skonštruovať  požadované klony. 

V istých prípadoch  nám po transformácii na miskách nevyrástli žiadne klony, vo väčšine 

prípadov klony síce narástli, no po analýze elektroforézou sme zistili, že produkty nemajú 

správnu veľkosť. Ak už sme aj overili v určitých prípadoch správnu veľkosť a skúsili vzorky 

poštiepiť príslušnými enzýmami pre ostestovanie správnosti rekombinantov, neštiepili sa, ako 

sme očakávali. Po osekvenovaní vzoriek sme dokonca zistili, že sa v konštruktoch nachádza 

ColE1 počiatok replikácie, a v jednom prípade ColE1 aj oriR1, ktorý sa tam musel vniesť 

pravdepodobne kontamináciou. 

 

Záver 

Tieto experimenty síce neboli úspešné, no pomohli nám lepšie pochopiť vlastnosti R1 

plazmidu, konštruktov pOriR1 a pRepR1, s ktorými chceme pokračovať v budúcej práci. 

V ešte predchádzajúcej práci sme si mysleli, že sa nám nedarí získať vhodné klony pre 

absenciu cis sekvencie, ktorú sme teraz do konštruktu vniesli. Kvôli nízkej stabilite bol taktiež 

vnesený lokus parB, čo však výraznejšie nepomohlo pri replikácii plazmidu. Ďalšou úvahou 

bola nízka hladina RepA proteínu v bunke, nepostačujúca pre inicáciu replikácie. Preto sme sa 

snažili naklonovať požadované konštrukty v bunkách BL21ai a RV308ai nesúcich plazmidy 

pRepR1ara, alebo pRepR1ara-mut a selektovali sme ich na médiu bez L-arabinózy a aj 

s rôznymi koncentráciami L-arabinózy. Ani táto metóda sa nám neoverila ako úspešná. 

V ďalšej práci sa preto chceme hlbšie venovať tejto problematike, napríklad 

modifikáciou pRepR1 plazmidu, v ktorom by sme zamenili CIS sekvenciu za terminátor rrnB. 

Je totiž pravdepodobné, že RepA proteín ostáva naviazaný na CIS sekvencii a preto sa 

nenaviaže na oriR1, ktorý je na inej molekule.  
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Abstract 
 Standardization of in vitro detection and quantification of endothelial microparticles by BD Accuri 

cytometer 
 Microparticles belong to a heterogenous group of extracellular vesicles along with apoptotic bodies and 

exosomes. They are defined as 0,1-1 µm vesicles originating from the membrane of different cell types and 
bearing the CD markers of their mother-cells. The production of microparticles increases during cell activation 
and apoptosis. Microparticles serve as the communicators between cells and take part in many physiological and 
pathological processes. They are challenging to detect because their size is near the detection limit of cytometers 
and the measurement can interfere with electronic noise. Since there are several different protocols for 
microparticle analyses, our aim was to standardize the protocol of microparticle detection by flow cytometry 
using calibrated Megamix beads on Accuri BD cytometer and to quantify their numbers via counting beads. To 
validate the protocol we analyzed phenotype and quantity of membrane microparticles released from cultured 
human umbilical vein endothelial cells after stimulation with proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-α. 
 

Keywords: endothelial microparticles; flow cytometry; CD markers; N - acetylcystein; TNFα  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Mikropartikuly (MP) patria medzi heterogénnu skupinu membránových vezikúl s 

veľkosťou v rozsahu 0,1-1 µm. Ich membránu tvorí fosfolipidová dvojvrstva s 

transmembránovými proteínmi a receptormi. Obsah MP tvoria enzýmy, transkripčné faktory, 

mRNA a iné molekuly pochádzajúce z materskej bunky. Vďaka tomu sú schopné ovplyvniť 

fyziologické procesy, ako napríklad reguláciu zápalových procesov a 

koaguláciu.Mikropartikuly ovplyvňujú vaskulárne funkcie, apoptózu, proliferáciu a 

diferenciáciu a fungujú ako signálne štruktúry medzi bunkami [2]. 

 Endotelové mikropartikuly (EMP) sa považujú za markery stresu endotelových 

buniek. Ich zvýšené počty v plazme sa objavujú pri mnohých chorobách, ako sú lupus, 

skleróza multiplex, diabetes alebo preeklampsia. Exprimujú na membráne proteíny – CD 

znaky, ktoré pochádzajú z materskej bunky. Sú to najmä proteíny asociované s cytoskeletom a   

zúčastňujúce sa adhéznych procesov. CD znaky na ich povrchu sa líšia v závislosti od toho, či 

EMP vznikli ako následok apoptózy bunky alebo jej aktivácie [3]. Medzi markery, na základe 

ktorých sa identifikujú EMP patria menej špecifické CD znaky, ktoré sa vyskytujú aj u iných 

typov MP, ako je CD31 (PECAM-1) a špecifické CD62E (E-selektín), CD144 (VE-kadherín) 

a CD105 (endoglín) [3-5]. V in vitro podmienkach môžu byť generované vplyvom  
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prozápalových cytokínov, ako napríklad tumor nekrotizujúci faktor α (TNFα), interleukín 1β a 

infekčnými agens ako sú lipopolysacharidy [6].  

 Prietoková cytometria je v súčasnosti najčastejšie využívaná metóda na detekciu, 

kvantifikáciu a charakterizáciu MP za fyziologických aj patologických podmienok. 

Komplikáciou analýzy MP je však citlivosť a rozlíšenie každého cytometra.  Keďže detekcia 

MP sa vykonáva na hranici veľkostného limitu cytometra, je nutné štandardizovať protokol 

pre optimálny kompromis medzi odfiltrovaním šumu pozadia a analyzovanými MP tak, aby 

boli počty MP reprodukovateľné. Naším cieľom preto bolo optimalizovať špecifické 

nastavenia a zaviesť štandardizačný protokol analýzy MP pre BD Accuri C6 cytometer. Aby 

sme validovali detekciu a kvantifikáciu EMP, stimulovali sme endotelové bunky z cievy 

ľudského pupočníka (HUVEC) s TNFα počas 24 hodín. Mikropartikuly sme analyzovali na 

základe väzby Annexínu V na fosfatidylserín a na základe prítomnosti povrchových markerov 

CD31, CD105 a CD144. 

 

Materiál a metódy 

 Kultivácia buniek. V našich experimentoch sme použili HUVEC primárne kultúry, 

ktoré boli pripravené z buniek zmrazených v dimetylsulfoxide (DMSO; Sigma-Aldrich, 

Slovensko). Kultivácia buniek prebiehala v rastovom médiu endotelových buniek (ECGM; 

PromoCell, Nemecko) s fenolovou červenou a so zmesou prídavných látok SupplementMix 

(PromoCell, Nemecko). Bunky sme kultivovali na 6-jamkovej platničke a nechali ich rásť v 

termostate (37°C, 5% CO2 ) do 80% konfluencie. Následne sme bunky stimulovali s TNFα 

(50 ng/ml; PEPROTECH, USA) v 1ml média a inkubovali ďalších 24 hodín. Navyše sme 

analyzovali účinok antioxidantu N-acetylcysteínu (NAC) a agonistu peroxizómovým 

proliferátorom aktivovaných receptorov α (PPARα) WY na TNFα indukovanú tvorbu EMP. 

Tieto látky sme pridávali do média spolu s TNFα v nasledovných kombináciách: TNF+WY 

(100 µM), TNF+WY (10 µM), TNF+NAC (5 mM). Kontrolná skupina zostala bez 

ovplyvnenia. Uskutočnili sme 4 nezávislé experimenty s jedným opakovaním na skupinu 

(n=4, inkubácia 24 hod). 

 Izolácia mikropartikúl. Po inkubácii sme stiahli médium a centrifugovali pri  

210×g  / 5 min pri 4°C, kvôli separácii plávajúcich buniek a úlomkov buniek. Zo supernatantu 

média sme odpipetovali 900 µl do nových skúmaviek a tie sme centrifugovali pri 

20 000×g / 15 min pri 12°C, aby sme oddelili MP od média. Opakovanou centrifugáciou pri 

20 000×g / 15 min pri 12°C sme pelet MP premývali vo fosfátmi tlmenom fyziologickom 

roztoku (PBS) s 0,1% hovädzím sérovým albumínom (BSA) aby sme odstránili médium 
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obsahujúce fenolovú červenú, ktorá interferuje s meraním fluorescencie. Pelet MP sme 

rekonštituovali v 200 µl PBS s 0,1% BSA. 

 Detekcia mikropartikúl prietokovou cytometriou. Na optimálne nastavenie cytometra 

sme použili štandardizačné guľôčky Megamix (BioCytex, Francúzsko), pomocou ktorých sme 

nastavili veľkostný limit pre MP podľa štandardizačného protokolu Robert a kol. [7]. 

Mikropartikuly sme značili monoklonálnymi fluorescenčne značenými protilátkami pre znaky 

CD31, CD105, CD144  (Anti-Human CD31FITC, Anti-Human CD105PE, Anti-Human 

CD144APC; eBioscience, USA) a sledovali sme aj väzbu AnnexínuV na fosfatidylserín 

(Annexín V-FITC; EXBIO Praha, Česko). Suspenziu MP 30 µl sme inkubovali s príslušnou 

protilátkou alebo s AnnexínomV v tme pri laboratórnej teplote (30 minút protilátky a 15minút 

Annexín V). Do vzoriek sme následne pridali 200 µl PBS s 0,1% BSA (v prípade Annexínu V 

200 µl tlmivého roztoku s obsahom vápnika) a odmerali na cytometri (prietok 10 µl/min, 

veľkosť prietokovej komôrky 10 µm). 

 Analýza absolútneho počtu mikropartikúl. Absolútny počet MP vo vzorke bol 

stanovený na základe pridania známeho počtu (50581 guľôčok /50µl) nefluorescenčných 

guľôčok Spherotech AccuCount Blank Particles 7,3 µm (Spherotech, USA) do vzoriek. 

Pridávali sme rovnaký objem guľôčok ako objem vzorky a podľa vzorcov [I.] a [II.] sme 

vypočítali absolútny počet MP. Vzorec pre výpočet MP / µl bol použitý podľa Dey-Hazra a 

kol. [8]. 

MP/µl = (počet MP×30 349 : počet nameraných guľôčok) : 30 [I.] 

MP/1000buniek = (MP/µl) : (4,5×1000) : počet buniek  [II.] 

 Štatistická analýza. Normálnu distribúciu dát sme overili Kolmogorov-Smirnovým 

testom. V prípade, že dáta nezodpovedali normálnemu rozdeleniu, použili sme logaritmickú 

transformáciu. Dáta sme štatisticky hodnotili opakovanou analýzou rozptylu a rozdiely medzi 

skupinami sme analyzovali Tukeyho post-hoc testom.  

 

Výsledky a diskusia 

 Na určenie kvality rozlíšenia predného rozptylu svetla (FSC) cytometra BD Accuri C6 

sme použili zmes fluorescenčných kalibračných guľôčok Megamix, ktorá obsahuje guľôčky s 

priemermi 0,5 µm, 0,9 µm a 3 µm v pomere 2:1 (0,5 µm:0,9 µm). Aby sme analyzovali iba 

kalibračné guľôčky a vyhli sa tak vplyvu šumu pozadia pochádzajúceho z nefluorescenčných 

častíc, nastavili sme prah citlivosti na fluorescenčnom kanály FL-1. Na FL-1 Log × SSC Log 

cytograme (bočný rozptyl svetla, SSC) sme vytvorili ohraničenia (gate) okolo jednotlivých 

populácií guľôčok (Obr. 1. A). Schopnosť cytometra odlíšiť 0,5 µm 0,9 µm guľôčky sme 
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skontrolovali na FSC Log  histograme (Obr. 1. B). Cieľom tohto štandardizačného protokolu 

bolo dosiahnuť, aby množstvo 0,5 µm guľôčok tvorilo 50% z odmeraných udalostí. Aby sme 

túto hodnotu dosiahli, upravili sme prah citlivosti FSC na hodnotu 6800 a. u. (v arbitrárnych 

jednotkách) a prah citlivosti pre bočný rozptyl svetla na hodnotu 200 a. u. Za týchto 

podmienok bola hladina šumu pozadia akceptovateľná, pretože hodnota 0,5 µm guľôčok 

dosiahla 49,69%, čo je v súlade s povolenou odchýlkou 50% ± 2. Mikropartikulový gate sme 

vytvorili podľa 0,9 µm gate-u, ktorý tvoril horný veľkostný limit pre MP. Spodný veľkostný 

limit zabezpečil nastavený prah citlivosti pre FSC a SSC (Obr. 1. C). 

 

 

 
Obr. 1. Nastavenie BD Accuri C6 cytometra na detekciu mikropartikúl pomocou Megamix kalibračných 

guľôčok - červený krúžok ohraničuje 0,9 µm guľôčky, SSC - bočný rozptyl svetla, FL-1 - fluorescenčný kanál 1, 
FSC - predný rozptyl svetla, MP - mikropartikulový gate 

 

 Špecificky značené MP sme „gatovali” na základe fluorescenčných signálov príslušnej 

protilátky a jej izotypovej kontroly (Obr. 2. B-C, G-H). Pri dvojitom farbení CD105/AnnV 

pozitívnych MP sme kompenzovali fluorescenčné kanály FL-1 pre Annexín V a FL-2 pre 

CD105. Na základe negatívnej kontroly pre Annexín V (Obr. 2. D) a izotypovej kontroly pre 

CD105 znak (Obr. 2. E) sme vytvorili na cytograme FL-2 Log × FL-1 Log kvadranty Q1-Q4, 

ktoré boli prenesené na všetky dvojito farbené vzorky (Obr. 2. F). V cytograme kvadranty 

Q1+Q2 zachytávali všetky Annexín V pozitívne MP, kvadrant Q2+Q3 všetky CD105 

pozitívne MP a kvadrant Q2 MP pozitívne pre oba znaky. 
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Obr. 2. Analýza endotelových mikropartikúl prietokovou cytometriou – Ohraničenia pre jednotlivé 

populácie MP sme vytovrili na základe izotypových kontrol pre danú protilátku alebo negatívnej kontroly. FSC -
 predný rozptyl svetla, SSC - bočný rozptyl svetla, FL - fluorescenčný kanál, komp - kompenzácia, MP -

 mikropartikulový gate, Izo - izotypová kontrola, AnnV - AnnexínV, Q - kvadrant. 
 

Štatistickou analýzou sme zistili rozdiely v počte AnnV+ MP medzi jednotlivými 

skupinami (F(4, 12)= 5,05, p < 0,05; Obr. 3. A). TNFα signifikantne zvýšil AnnV+ MP 

v porovnaní s kontrolou (p < 0,05). Počet AnnV+ MP bol v porovnaní s kontrolou vyšší aj 

vplyvom kombinácie TNFα s WY (WY 100 µM: p < 0,05; WY 10 µM: p < 0,05), pričom 

WY neovplyvnil TNFα indukovanú produkciu AnnV+ MP. Počet AnnV+ MP uvoľnených z 

HUVEC buniek po ovplyvnení kombináciou TNFα s NAC sa nelíšil od kontrolnej skupiny, 

ani od skupín ovplyvnených s TNFα. Rovnaký efekt podaných látok sme pozorovali aj pri 

CD31+ MP (F(4,12)= 5,14, p < 0,05; Obr. 3. B). TNFα zvýšil produkciu CD105+ MP 

(Obr. 3. C) a CD105+/AnnV+ MP (Obr. 3. D) (CD105+ MP: F(4, 12)= 16,01, p < 0,05; 

CD105+/AnnV+ MP: F(4,12)= 19,31, p < 0,05). Zatiaľ čo WY nemal vplyv na TNFα 

indukovanú produkciu CD105+ MP a CD105+/AnnV+ MP, NAC predchádzal účinku TNFα 

na produkciu CD105+ MP aj CD105+/AnnV+ MP. Počet CD144+ MP nebol ovplyvnený 

TNFα, ani kombináciou TNFα s NAC a TNFα s WY (Obr. 3 E).  
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Obr. 3. Účinok tumor nekrotizujúceho faktora alfa (TNFα) na počet uvoľnených endotelových mikropartikúl (MP) 
z buniek izolovaných z cievy ľudského pupočníka a úloha N-acetylcysteínu (NAC) a WY14643 (agonistu PPARα) – A) 
Annexín V+ MP, B) CD31+ MP, C) CD105+ MP, D) CD105+/Annexín V+ MP, E) CD144+ MP. K-kontrolná skupina. Dáta 

boli analyzované opakovanou analýzou rozptylu a Tukeyho post-hoc testom. Stĺpce znázorňujú priemery ± stredné chyby 
priemeru (n=4). Stĺpce s rozdielnym označením písmena sú signifikantne odlišné na hladine významnosti p < 0,05.  

 

Záver 

 Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že sme podľa štandardizačného 

protokolu s Megamix guľôčkami optimalizovali nastavenie cytometra BD Accuri C6 na 

detekciu a kvantifikáciu MP s veľkosťou v rozsahu 0,5-1 µm. Validáciu sme potvrdili 

analýzou EMP generovaných in vitro. Naše výsledky demonštrovali, že TNFα stimuloval 

HUVEC bunky a indukoval uvoľnenie EMP, čo je v súlade s doposiaľ publikovanými 

prácami. Zároveň sme uskutočnili fenotypovú analýzu TNFα indukovaných EMP, ako aj 

účinok NAC a agonistu PPARα na distribúciu povrchových markerov EMP.  
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Abstract 

Assessment of the aristoforin effects in different model systems 
Hyperforin is a potent antidepressant, antibacterial and anticancer agent isolated from Hypericum 

perforatum L. but its main disadvantage is its unstable character on air and in water solutions. For that reason its 
stable synthetic derivatives were developed. We focused our research on studying properties of aristoforin, one 
of the most promising synthetic derivative of hyperforin. By means of alkaline Comet assay we detected DNA 
damage in lymphocytes caused by aristoforin. Our results showed that DNA damages increase in a dose-
dependent manner that suggests genotoxic character of aristoforin. However, this represents primary genetical 
damages that are in cells effectively repaired and therefore we presume that in vivo there will be even lower rates 
of DNA damage. Furthermore, we studied potential mutagen effects of aristoforin by Ames test. This compound 
alone does not display mutagen activity against any of tested strains of Salmonella typhimurium. Our findings 
suggest that aristoforin in low concentrations could be potentially used as a stable replacement of hyperforin in a 
cancer treatment. 
 

Keywords: Hypericum perforatum L., aristoforin, hyperforin, genotoxic/mutagenic effect 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Už v dávnej histórii ľudia pozorovali, že môžu využiť niektoré rastliny alebo ich časti 

na zmiernenie príznakov, či dokonca vyliečenie rôznych ochorení. Jednou z rastlín, známych 

pre svoje liečivé účinky je ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum L.). Extrakty z tejto 

rastliny sa používajú v ľudovej medicíne na liečbu depresií a na povrchové ošetrenie 

popálenín a poranení kože. V súčasnosti je alternatívou k syntetickým antidepresívam [1].  

Jedným z najvýznamnejších a najlepšie popísaných sekundárnych metabolitov 

ľubovníka je hyperforín, ktorý patrí do skupiny floroglucínových derivátov. Súčasný výskum 

poukazuje na jeho zodpovednosť za antidepresívne účinky ľubovníka. Predstavuje nie len 

štrukturálne, ale aj funkčne nové antidepresívum. Je silným inhibítorom spätného 

vychytávania neurotransmiterov. Ovplyvňuje synaptomálne vychytanie serotonínu, dopamínu, 

noradrenalínu (norepinefrínu), glutamátu a  gama-amino maslovej kyseliny (GABA) [2]. 

Neinteraguje priamo s transportérmi neurotransmiterov, ale zvyšuje vnútrobunkovú 

koncentráciu sodíka, čím inhibuje gradientom poháňané vychytávanie [3].  

Dlho známou vlastnosťou hyperforínu je jeho antibakteriálna aktivita. Inhibuje rast 

gram-pozitívnych baktérií. Dokonca sú naňho citlivé aj multirezistentné kmene 

Staphylococcus aureus. Antibiotický potenciál hyperforínu môže vysvetliť použitie ľubovníka 
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na lokálne ošetrenie infikovaných rán v tradičnej medicíne [4]. 

Je tiež sľubnou protinádorovou látkou. Inhibuje rast širokého spektra nádorových 

bunkových línií tým, že indukuje apoptózu [5]. Zabraňuje šíreniu a metastickému rastu nádoru 

a inhibuje angiogenézu in vivo [6,7]. Inhibuje uvoľňovanie matrix metaloproteinázy 9 (MMP-

9), čo je proteináza zapojená do skorých štádií neoangiogenézy. Narúša tvorbu mikrotubúl 

v endoteliálnych bunkách [8]. V  B-bunkách lymfocytárnej leukémie inhibuje aktivitu P-

glykoproteínu, ktorý je členom ABC (ATP-binding cassette) transportérov zapojených do 

rezistencie leukemických buniek na bežne používané chemoterapeutiká [9].  

Napriek faktu, že hyperforín má množstvo farmakologických aktivít, jeho slabá 

rozpustnosť, náchylnosť na oxidáciu na vzduchu a nestabilita vo väčšine rozpúšťadiel 

obmedzuje jeho potenciálne klinické uplatnenie. Jedným zo sľubných synteticky pripravených 

derivátov hyperforínu je aristoforín, ktorý je rozpustnejší a navyše veľmi stabilný. Dôležité je, 

že si zachoval protinádorové účinky rodičovskej látky bez toho, aby indukoval toxicitu 

u experimentálnych zvierat [10]. 

V súčasnosti panuje názor, že aj keď prírodná liečba nezaberie, aspoň nepoškodí. Aj 

prírodné látky môžu byť nebezpečné, ak sa používajú bez dostatočných vedomostí. Preto sme 

sa v projekte zamerali na stanovenie potenciálnych genotoxických a mutagénnych vlastností 

aristoforínu, aby sme lepšie pochopili charakter tejto sľubnej látky, ktorá by sa mohla 

využívať ako stabilnejšia náhrada biologicky významného hyperforínu pri liečbe rakoviny. 

 

Materiál a metódy 

Single cell gel electrophoresis (Comet assay). 

Comet assay, tiež nazývaná single cell gel electrophoresis, je jednoduchá, ale pritom 

citlivá metóda na detekciu DNA poškodenia na úrovni individuálnych buniek. Princíp spočíva 

v tom, že nepoškodená DNA ostáva v superšpiralizovanom stave, ale keď obsahuje zlom táto 

organizácia je narušená a jednotlivé reťazce relaxujú. Počas elektroforézy je následne 

separovaná od intaktnej DNA (tvoriacej „hlavu“) a formuje „chvost“ kométy. Touto metódou 

je možné detegovať jednoreťazcové zlomy, ako aj oxidačné poškodenia, apurínové miesta, 

či crosslinky v DNA [11]. 

Platňová varianta Amesovho testu 

Je to biologická metóda na skúmanie mutagénneho potenciálu chemickej látky. 

Používa niekoľko kmeňov baktérie Salmonella typhimurium, ktoré nesú mutácie v génoch 

zapojených do syntézy histidínu. Tieto kmene sú auxotrofné mutanty, to znamená, že 
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vyžadujú histidín pre svoj rast, keďže si ho nedokážu syntetizovať sami. Metóda testuje 

schopnosť skúmanej látky vyvolať reverzné mutácie, ktoré majú za následok návrat 

k prototrofnej forme, čiže k bunkám, ktoré dokážu rásť na médiu bez histidínu. Testerové 

kmene sú špecificky skonštruované na detekciu buď frameshift (TA 97, TA 98) alebo 

bodových mutácií (TA 100) v génoch potrebných pre syntézu histidínu, takže môžu byť 

identifikované mutagény, pôsobiace cez rôzne mechanizmy. Pri tomto teste sledujeme 

množstvo kolónií, ktoré boli schopné narásť na minimálnom médiu, a teda predstavujú 

reverzné mutácie v géne pre histidín. Následne porovnáme ich počet na miskách  

s jednotlivými koncentráciami skúmanej látky oproti negatívnej kontole. [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Sledovanie genotoxického účinku aristoforínu na ľudské lymfocyty metódou Comet assay 

Na sledovanie potenciálneho genotoxického účinku aristoforínu sme využili metódu 

Comet assay. Pri tomto teste sme mali k dispozícii lymfocyty od dvoch darcov. Porovnanie 

jednotlivých výsledkov znázorňuje obrázok 1, kde každá farba predstavuje údaje jednotlivých 

darcov.  

Z grafu môžeme vidieť, že napriek odlišnému pôvodu lymfocytov, sú výsledky pre 

jednotlivé zvolené koncentrácie aristoforínu (3; 6,5; 12,5; 25; 50 a 100 ng/ml) veľmi podobné. 

Pri všetkých použitých koncentráciách nám zvýšenie percenta poškodenia DNA v porovnaní 

s negatívnou kontrolou vyšlo ako štatisticky významné, čo naznačuje genotoxický charakter 

aristoforínu. Je však nutné uvedomiť si, že pomocou alkalickej Comet assay sme schopní 

detegovať tzv. primárne genetické poškodenia, ktoré sú vo veľkej väčšine v bunke rýchlo 

a efektívne opravené. Preto si myslíme, že in vivo budú hodnoty poškodenia DNA spôsobené 

aristoforínom ešte nižšie.  

Keďže aristoforín je stabilnejším syntetickým derivátom hyperforínu, a mohol by sa 

používať ako jeho náhrada, je na mieste porovnať tieto naše výsledky s poškodením, ktoré 

spôsobuje hyperforín. Z tohto dôvodu sme si v našom experimente zvolili rovnaké 

koncentrácie ako v práci Vreštiakovej [13], v ktorej sledovali genotoxicitu hyperforínu na 

ľudských lymfocytoch. Po porovnaní výsledkov sa ukazuje, že aristoforín spôsobuje dokonca 

menší stupeň poškodenia DNA než jeho materská látka. Tieto rozdiely sú však iba malé (nie 

viac než 10 %) a mohli by byť zapríčinené subjektívnym spôsobom hodnotenia [13]. 
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Obr. 1. Grafické znázornenie poškodenia DNA po ovplyvnení rôznymi koncentráciami aristoforínu  

NK- negatívna kontrola (1xPBS); PK – pozitívna kontrola (56 µM H2O2); použité koncentrácie aristoforínu 3; 
6,5; 12,5; 25; 50 a 100 ng/ml. Červený a zelený stĺpec znázorňujú výsledky poškodenia DNA v lymfocytoch 

dvoch odlišných darcov. Hladina významnosti výsledkov je označená nasledovne * - p > 0,05; ** - p > 0,01; *** 
- p > 0,001. 

 
Sledovanie potenciálneho mutagénneho účinku aristoforínu pomocou platňovej varianty 

Amesovho testu 

Mutagénne účinky aristoforínu sme testovali pomocou platňovej varianty Amesovho 

testu. Použité boli tri kmene S. typhimurium TA 97, TA 98 a TA 100. Pre tento experiment 

sme si zvolili tri koncentrácie aristoforínu 12,5; 50 a 100 ng/ml. 

Pri kmeni TA 97 (obr. 2) sme nepozorovali štatisticky významné zvýšenie množstva 

kolónií v porovnaní s negatívnou kontrolou so spätnými mutáciami ani u jednej z použitých 

koncentrácií, z tohto faktu usudzujeme, že aristoforín nepôsobí na baktérie kmeňa TA 97 

mutagénne. Pri spolupôsobení s diagnostickým mutagénom 9-aminoakridínom (9-AA) sme 

zaznamenali zvýšenú tvorbu revertantov po porovnaní s pozitívnou kontrolou, ktorá bola 

štatisticky významná pri najvyššej koncentrácii 100 ng/ml. Toto pozorovanie naznačuje jeho 

komutagénne pôsobenie na kmeň TA 97. 
 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie potenciálneho mutagénneho a antimutagénneho resp. komutagénneho 
účinku aristoforínu na baktérie kmeňa TA 97 S. typhimurium. - NK – negatívna kontrola; PK (M) – 

pozitívna kontrola; použité koncentrácie – 12,5; 50 a 100 ng/ml; koncentrácie + M – koncentrácie s prídavkom 
diagnostického mutagénu (9-AA). Hladina významnosti výsledkov je označená nasledovne * - p ˂ 0,05; ** - p ˂ 

0,01; *** - p ˂ 0,001. 
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Ani u kmeňa TA 98 (obr. 3) sme nezaznamenali mutagénny účinok aristoforínu, keďže 

nedošlo ku zvýšenému množstvu revertantov oproti negatívnej kontrole. Po kombinovanom 

ovplyvnení baktérií aristoforínom a 4-nitrochinolínom (4-NQO) sme dokonca zaznamenali 

malé zníženie počtu kolónií, schopných rásť na minimálnom médiu, ktoré však nebolo 

štatisticky významné pri porovnaní s pozitívnou kontrolou. 

 
Obr. 3. Grafické znázornenie potenciálneho mutagénneho a antimutagénneho resp. komutagénneho 

účinku aristoforínu na baktérie kmeňa TA 98 S. typhimurium. 
NK – negatívna kontrola; PK (M) – pozitívna kontrola; použité koncentrácie – 12,5; 50 a 100 ng/ml; 

koncentrácie + M – koncentrácie s prídavkom diagnostického mutagénu (4-NQO). Hladina významnosti 
výsledkov je označená nasledovne * - p ˂ 0,05; ** - p ˂  0,01; *** - p ˂  0,001. 

 

Mutagénne vlastnosti aristoforínu neboli pozorované ani pri kmeni TA 100 (obr. 4), 

kde sme taktiež nezaznamenali zvýšený počet revertantov. Čo sa týka spolupôsobenia 

aristoforínu s azidom sodným, neboli preukázané ani komutagénne ani antimutagénne účinky 

testovanej látky. 

Po porovnaní týchto výsledkov s výsledkami hyperforínu, sme objavili niekoľko 

rozdielov. Zatiaľ čo aristoforín nebol mutagénny ani pri jednom kmeni, hyperforín pôsobil 

mutagénne na kmeň TA 100. Pri rovnakom kmeni mal hyperforín komutagénne účinky 

v kombinácii s azidom sodným, pričom aristoforín takéto vlastnosti neprejavil. Diametrálny 

rozdiel sme zaznamenali pri kmeni TA 97, kde aristoforín pôsobil komutagénne, kým jeho 

prírodný ekvivalent hyperforín mal antimutagénny efekt [Imreová, nepublikované údaje]. 

 
Obr. 4. Grafické znázornenie potenciálneho mutagénneho a antimutagénneho resp. komutagénneho 

účinku aristoforínu na baktérie kmeňa TA 100 S. typhimurium. 
 NK – negatívna kontrola; PK (M) – pozitívna kontrola; použité koncentrácie – 12,5; 50 a 100 ng/ml; 

koncentrácie + M – koncentrácie s prídavkom diagnostického mutagénu (NaN3). Hladina významnosti výsledkov 
je označená nasledovne * - p ˂ 0,05; ** - p ˂  0,01; *** - p ˂  0,001. 
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Záver 

V našom projekte sme sledovali genotoxické a mutagénne vlastnosti aristoforínu. Naše 

výsledky ukázali, že aristoforín spôsobuje vznik primárnych genetických poškodení, ktoré sú 

však následne, vo veľkej väčšine, v bunkách opravené. Tiež sa nám podarilo dokázať, že 

aristoforín samotný nespôsobí mutagénne na kmene S.typhimurium, avšak v kombinácii 

s diagnostickým mutagénom 9-AA, vo vysokých koncentráciách pôsobí ako komutagén. 

V nízkych koncentráciách by sa teda potenciálne mohol používať ako stabilná náhrada 

hyperforínu pri liečbe rôznych ochorení. 
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Abstract 

The Effect of Blunting the Ends of a Mutation Casette on Selection of Candida utilis Clones with 
Double Homological Recombination 

Candida utilis is a significant organism with potential for pharmaceutical and biotechnological 
application. Transformation via electroporation is a crutial process for obtaining transformants. There are also 
other important aspects, such as preparing suitable electrocompetent cells, isolation, cleavage and blunting of the 
plasmids. Three polymerases are used for blunting the ends in this work. The purpose of our research is to obtain 
deletion mutants, which could be used in future studing of Candida utilis. 
 

Keywords: Candida utilis; DNA polymerase; mutation casette; transformation; electroporation  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Candida utilis patriaca medzi kvasinky je široko využívaná v potravinárstve. Už 

šesťdesiat rokov patrí medzi organizmy schválené ako GRAS („Generally Recognized As 

Safe“), čiže ako bezpečný a nepatogénny organizmus. Výhodou práce s týmito kvasinkami je 

jednoduché prispôsobenie sa rôznym zdrojom uhlíka a dusíka [1]. V životnom cykle sa druhy 

z rodu Candida vyskytujú diploidné alebo aneuploidné, preto je zložité ich študovať. 

Genetické metódy ako génové mapovanie priniesli len obmedzené množstvo informácií o ich 

genóme. Preto technológie rekombinantnej DNA predstavujú jedinú účinnú cestu k analýze 

genetickej informácie u Candida, a to si vyžaduje efektívnu metódu transformácie pre 

efektívny prenos cudzorodej DNA do jej genómu [2].  

 Našou úlohou je štúdium ploídie C. utilis pričom cieľom práce je predostrieť získané 

poznatky o vplyve zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie po jej vnesenie do 

chromozómu C. utilis. Aby sme mohli pokračovať v štúdiu ploidie potrebujeme značné 

množstvo delečných mutantov, ktoré by sme následne analyzovali príslušnými metódami. V 

opakovanej príprave delečních mutantov nadväzujúcej na predošlý výskum v našom 

laboratóriu, sa potykáme s problémom, kedy namiesto dvojitej homologickej rekombinácie 

pomocou homologických úsekov na okrajoch mutačnej kazety dostávame falošne pozitívne 

klony, ktoré sa vyselektujú na zeocíne, ale po analýze s príslušnými verifikačnými primermi 

nám neustalé dochádza k amplifikácii iba alely divého typu. V prípade správnej integrácie 
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prostredníctvom dvojitej homologickej rekombinácie  by mal vznikať fragment DNA o 

veľkosti 2,5 kb a v prípade prítomnosti alely divého kmeňa fragment veľkosti 3,1 kb. Preto 

v práci rozoberáme vplyv zatupovania pomocou jednotlivých polymeráz a ich vplyv na 

výslednú účinnosť transformácie. Na štiepenie plazmidu používame restrikčnú endonukleázu 

HindIII, ktorá zanecháva 5´prečnievajúce konce. V pokusoch používame 3 rôzne DNA 

polymerázy. Princíp zatupovania GoTaq DNA polymerázou spočíva v tom, že dosyntetizuje 

reťazce, no nezatupí konce úplne, ale na 3´konce pridáva adenozín [4]. DreamTaq polymeráza 

taktež pridáva na 3´konce adenozín. Rozdiel medzi týmito dvoma polymerázami je v tom, že 

GoTaq DNA polymeráza je Hot Start a teda si vyžaduje aktiváciu v denaturačnom kroku pri 

95°C, kým DreamTaq DNA polymeráza nevyžaduje denaturačný krok [5]. Posledná nami 

používaná polymeráza je T4 DNA polymeráza, ktorá je schopná zatupovania pri laboratórnej 

teplote a zanecháva tupé konce. Na vnesenie opracovaného plazmidu s mutačnou kazetou sme 

použili metódu elektroporácie. Je to metóda, v ktorej sa bunky vystavia na krátku chvíľu 

pôsobeniu elektrického poľa s vysokým napätím. Dochádza k vytvoreniu pórov na povrchu 

buniek a DNA vstupuje cez bunkovú membránu do vnútra buniek. Využívame práve túto 

metódu, pretože je omnoho viac efektívna než chemická transformácia [2].  

 

Materiál a metódy  

Kvasinkový kmeň Candida utilis CCY 39-38-18                                              

Konštrukt:  p∆glc, genotyp: pUC ori, loxP-Zeo-loxP [5]  

Kultivačné médium:  YPD - 1.0 % kvasničná extrakt, 2.0 % pepton, 2.0 % D-glukóza 

 

Tab.1 Prehľad používaných enzýmov 
 

Názov enzýmu Zdroj 

Zymolyáza Amsbio 

RNáza A Sigma 

HindIII Promega 

Go Taq DNA polymeráza Promega 

Dream Taq DNA polymeráza Thermo Scientific 

T4 DNA polymeráza Biolabs 

SAP Promega 
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Tab.2 Používané antibiotikum 
 

Názov antibiotika Zásobná koncentrácia Pracovná koncentrácia 

Zeocín  100 mg.ml-1 30 - 300 µg.ml-1 

 

Príprava elektrokompetentných buniek  

 Po celú dobu prípravy buniek sme ich udržiavali v ľade a pracovali sme výlučne 

v sterilnom boxe. V prvom kroku sme ráno naočkovali do 2ml YPD single kolóniu C. utilis 

wild type. Navečer sme preočkovali 0,2 - 1 µl do 2 ml YPD a nechali kultivovať pri 28°C do  

OD600 =0,4 - 0,6. Na ďalší deň sme držali kultúru 15 min na ľade a centrifugovali 3 min 5000 

rpm. Následne sme dôkladne odstránili médium a bunky rozsuspendovali v 500 µl sterilného 

YPD a 200 µl 1M hepesu pH 8.0 a dali inkubovať na 15 min pri 28°C. Po 15 min sme pridali 

500 µl 1M sorbitolu. Suspenziu sme centrifugovali 3 min pri 5000 rpm. Dôkladne sme sa 

zbavili média, k bunkám pridali 800 bunky µl 1M sorbitolu, rozsuspendovali a opäť 

scentifugovali. Predchádzajúci krok sme ešte dvakrát zopakovali. Po poslednej centrifugácii 

sme sediment rozsuspendovali v 50 µl 1 M sorbitolu a 30 µl 80% sterilného glycerolu. Takto 

pripravené elektro-kompetentné bunky sme ihned použili na elektroporáciu. 

 

Zatupovanie poštiepeného plazmidu 

 Na zatupovanie 5´ prečnievajúcich koncov, ktoré ostali po štiepení plazmidu p∆glc s 

HindIII restrikčnou endonukleázou sme používali viacero polymeráz. K 100 µl štiepnej reakcii 

sme pridali přidali 2,5 nmol dNTP a 1-2 U GoTaq (Promega) a inkubovali 5 min pri 95°C a 

následne 10 min pri 70 °C. Pri zatupovani s DreamTaq DNA polymerázu sme do štiepnej 

reakcie pridali 1 U Dream Taq, 2,5 nmol dNTP a zmes inkubovali 30 min pri 37 °C  

a následne 20 min pri 70 °C. Zatupovanie s T4 polymerázou sme robili následovne: Pridali 

sme 5 U T4 polymerázy, 1x buffer, 5 nmol dNTP a inkubovali 5 min při laboratornej teplotě a 

následne 10 min pri 75 °C. 

 

Transformácia kvasinkových kompetentných buniek elektroporáciou  

 Do 80 µl čerstvo pripravených elektrokompetentných buniek sme pridali 10-15 µg 

prečistenej plazmidovej DNA. Zmes sme premiestnili na dno elektroporačnej kyvety, ktorá 

bola vopred vychladená. Aplikovali sme jeden elektrický pulz so zvolenými parametrami 

elektroporačného prístroja GenePulser (BioRad) s kapacitou 25 µF, napätím 1,5 kV 

a PulseControles (BioRad) o odporom 600 Ω. Po elektroporácii sme okamžite pridali 500 µl 
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vychladeného 1M sorbitolu a premiestnili bunky z kyvety do pripravenej vychladenej 

skúmavky. Po inkubácii pri 29 °C 1 – 3 h sme bunky vysiali rozterom na Petriho misky s YPD 

médiom s vhodným selekčným antibiotikom (zeocín) a nechali inkubovať v termostate pri 

teplote 29°C. Po dvoch - troch dňoch sme mohli sledovať na miskách viditeľné kolónie 

transformantov. 

 

Výsledky a diskusia 

Na prípravu mutantných kmeňov C. utilis sme použili plazmid p∆glc [3] určený pre 

deléciu génu v regulačnej oblasti pre alfa-glukozidázu. Znázornenie jednotlivých zložiek 

mutačnej kazety vidíme na obr. 1. Na vyštiepenie mutačnej kazety sme plazmid poštiepili 

HindIII (Obr. 2) a následne 5´prečnievajúce konce zatupili dosyntetizovaním 

komplementárneho vlákna DNA pomocou vyššie spomínaných polymeráz. 

 

 
Obr. 1. Mutačná kazeta 

 

 
 

Obr. 2. 1.štandard molekulovej hmotnosti, 2.Plazmid  p∆glc, 3.p∆glc/HindIII, 4.p∆glc/HindIII zatupený 
a prečistený pomocou kitu 

 

V prípade úspešnej transformácie poštiepeného a zatupeného plazmidu p∆glc [3] sme 

očakávali po PCR reakcii s použitím príslušných primerov vznik delečného mutanta s alelou 

divého typu o veľkosti 3,1kb a s alelou o veľkosti 2,5 kb ako je tomu na obrázku 3. 
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Obr. 3. Verifikácia integrácie zeocínovej kazety do chromozómu C. utilis dvojitou homologickou rekombináciou 
v dráhach 2,4,5,7,10,12,13,16 delečné mutanty 

 

Pri našej práci sa stretávame s problémom, kedy namiesto dvojitej homologickej 

rekombinácie pomocou homologických úsekov na koncoch mutačnej kazety dostávame 

falošne pozitívne klony, ktoré sa vyselektujú na zeocíne, ale po analýze s príslušnými 

verifikačnými primermi nám neustále dochádza k amplifikácii iba alely divého typu ako je 

tomu na obr. 4. 

 
 

Obr.4. PCR s verifikačnými primermi 

 

Záver:  

Na základe série doterajších pokusov sa nám nepodarilo dokázať, ktorá z týchto 

polymeráz je pre naše účely najvýhodnejšia. Domnievame sa, že dôvodom falošne 

pozitívnych výsledkov môže byť nesprávna integrácia mutačnej kazety do chromozómu 

Candidy utilis. 
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Abstract 

Detecting the presence of the dilution effect by means of pollen abortivity assay of the species Calluna 
vulgaris L. Horne Opatovce 

The authors focused on finding the causes leading to fluctuations in responses of organisms to 
environmental burden. Pollen abortivity assay applied on Calluna vulgaris was used. The synthesis of the results 
of the analyzes in situ and herbarium items with values characterizing pollution levels and rainfall sum have led 
to interesting results. The work confirms the presence of so-called dilution effect. 
 

Keywords: Calluna vulgaris; dilution effect; Horné Opatovce; pollen abortivity assay 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Potreba objasnenia procesov v životnom prostredí, ktoré vedú k fluktuáciám odpovede 

organizmov na environmentálnu záťaž viedla k myšlienke existencie zrieďovacieho efektu. 

Pre jeho overenie sme si zvolili ľahko aplikovateľnú a overenú metódu fytoindikácie: testy 

abortivity peľu u druhu Calluna vulgaris. 

 Cieľom práce bolo zhodnotiť vývoj kvality životného prostredia pomocou testu 

abortivity peľu. V práci sme sa pri interpretácii výsledkov sústredili na korelácie medzi 

odpoveďami bioindikátorov a zmenami v procese výroby hliníka v Žiari nad Hronom, ako aj 

zmenami v zrážkovom režime v priebehu vegetačných sezón. Súčasťou analýz je aj 

zohľadnenie starších výsledkov dosiahnutých analýzami herbárových položiek 

pochádzajúcich z cieľovej lokality. Základnou hypotézou sa stala potenciálna prítomnosť 

zrieďovacieho efektu ako zmeny odpovede organizmov na xenobiotickú záťaž v súvislosti so 

zmenami v zrážkovom režime. 

 

Materiál a metódy 

 V rámci nášho výskumu sme priamo v teréne in situ zbierali mladé nerozvinuté púčiky 

Calluna vulgaris a to v rokoch 2009 až 2013. Presný postup zberu, uchovávania a ďalšieho 

spracovávania, farbenia, pozorovania a vyhodnocovania vzoriek peľu sme použili v takej 

podobe, ako ho uviedol Darlington v roku 1976 [1]. 

 Kvetné púčiky sme zbierali z minimálneho počtu desiatich jedincov rastlín a následne 
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sme z každej rastliny hodnotili spolu cca 600 peľových zŕn. Nakoniec bolo teda hodnotených 

minimálne 6000 peľových zŕn pri každom zbere v priebehu vegetačného obdobia. 

 Pri analýze peľových zŕn sme hodnotili ich tvar, veľkosť a farbiteľnosť [2]. 

Kvantitatívne a kvalitatívne odchýlky poukazovali na poškodenie peľu – abortizácie.  

Študované územie 

V roku 1953 bol v hlinikárni v Žiari nad Hronom spustený výrobný proces. Následne 

v roku 1969 musela byť pre extrémne znečistenie vysťahovaná neďaleká obec Horné 

Opatovce [3]. Jej územie sme si zvolili za našu cieľovú lokalitu (Obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1. Zobrazenie študovaného územia. 
 

Výsledky a diskusia 

 Po zosumarizovaní výsledkov analýzy peľu Calluna vulgaris zo študovaného územia 

a zároveň zohľadnení výsledkov predchádzajúceho výskumu, v rámci ktorého boli 

analyzované herbárové položky [4] vznikol prehľadný a výpovedný model vývoja 

environmentálnych záťaží v prostredí za roky 1894 až 2013. Ide o významnú korelačnú 

analýzu vzťahov medzi vývojom a zmenami v miere environmentálneho zaťaženia a reálneho 

dopadu na miestnu flóru. Táto práca poskytuje informácie o vývoji situácie v oblasti 

životného prostredia na študovanom území od minulosti do súčasnosti. 

 Analýza výsledkov v grafickom prevedení (Obr. 2) potvrdila pracovnú hypotézu 

existencie tzv. Zrieďovacieho efektu. Tento úkaz sme pozorovali v rokoch 1994 a 1996 ako 

závislý vzťah medzi zrážkami a zistenými hodnotami abortivity. Je pravdepodobné, že tento 
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fenomén sa vyskytuje v rastlinných spoločenstvách v rokoch bohatých na zrážky v priebehu 

vegetačných sezón. V súvislosti so zvýšenou mierou zrážok dochádza k poklesu koncentrácií 

vodných roztokov v prostredí. Tento proces, týkajúci sa aj vo vode rozpustných škodlivých 

látok, neprebieha len v pôdnom kryte, čím sa látky stávajú pre rastliny menej dostupnými, ale 

rovnako dochádza k zrieďovaniu aj v samotných telách rastlín. Tento fakt má aj vedľajší 

efekt, ktorým je nárast fitnes [5]. 

 Z Obr. 2 vyplýva, že vplyv zrieďovacieho efektu na peľovú abortivitu je skutočne 

prítomný. Je zjavné, že tento vplyv je signifikantný len v prípade dostatočne vysokej 

environmentálnej záťaže.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2. Zobrazenie vývoja hodnôt peľovej abortivity Calluna vulgaris. Šípky označujú rok 1965 – 4 roky pred 
vysťahovaním obce, 1994 a 1996 – nárast zrážok a pokles abortivity, 2010 – extrémne daždivý rok a pokles 

abortivity. 
 

Záver 

 Práca potvrdzuje existenciu zrieďovacieho efektu, ktorý sa spolupodieľa na aktuálnej 

miere dopadu xenobiotických záťaží na životné prostredie. Miera jeho účinku závisí nielen na 

množstve zrážok, ale aj na aktuálnej miere znečistenia prostredia. V práci je zároveň opätovne 

potvrdený negatívny vplyv masovej emisie exhalátov na abortivitu peľu, ktorého 

fytoindikačné využitie je týmto opätovne potvrdené.  
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Abstract 

Testing of saponit´s antibacterial effect on Gram – negative bacteria Escherichia coli. 
An increasing resistance to antibiotics is nowadays worldwide problem. Alternative options of treatment 

of bacterial diseases are being considered. Many experimental works were dedicated to antibacterial effects of 
clay minerals. These experiments were focused on influence of pH, temperature and ionic bounds during 
adsorption of bacteria to clay surfaces. This study was focused on antibacterial properties of a synthetic layered 
silicate of saponite type tested on the standard strain Escherichia coli CCM 3954. The results showed lower 
metabolic activity (determined by MTT assay) in the presence of saponite compared to the control without 
saponite (up to 53%). Using CFU method, cell survival was lower as well (up to 63%). Bacterial resistance to 
various antibiotics leads to the searching for new possibilities in treatment. According to antibacterial effects of 
clay minerals there is a great potential of its usage in clinical practice or in pathogen removal from environment. 
 

Keywords: clay; Escherichia coli; antibacterial effect; adherence  
 

Úvod a formulácia cieľa 

Escherichia coli je Gram-negatívna, fakultatívne anaeróbna, pohyblivá tyčinkovitá 

baktéria. Je jedným z najdôležitejších zástupcov črevnej mikroflóry a jej prítomnosť je 

potrebná pre správny priebeh tráviacich procesov v čreve [1]. Niektoré druhy sú považované 

za patogény alebo oportúnne patogény. U ľudí môže najčastejšie spôsobovať vážne ochorenie 

gastrointestinálneho traktu, infekcie močových ciest, operačných rán (pooperačné sepsy), 

pneumónie a zápal mozgových blán u novorodencov. E. coli je ubikvitná baktéria, rozšírená 

v klinickom ale aj environmentálnom prostredí. Často kontaminuje pôdu a vodu [2]. Často je 

prítomná v čistiarňach odpadových vôd [3]. 

Liečba ochorení zapríčinených E. coli  je založená na podávaní antibiotík. Častým 

používaním širokospektrálnych antibiotík nastal nárast rezistencie baktérii voči týmto 

liečivám, čo vedie k hľadaniu nových možností liečby. Ílové minerály sa v súčasnosti bežne 

využívajú ako alternatívna alebo pomocná liečba. Niektoré výskumy naznačujú, že íly môžu 

mať antibakteriálne účinky [4]. Môžu priťahovať bakteriálne bunky dostatočnou fyzikálnou 

silou a tým roztrhať bunkovú membránu, čo vedie k lýze bunky [5]. Taktiež môžu adsorbovať 
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alebo detoxikovať bakteriálne toxíny a tak chrániť črevnú mikroflóru [6]. Ďalšou teóriou je, že 

adherujú na sliznicu gastrointestinálneho traktu a posilnia tak slizničnú bariéru [4]. Zmena 

iónovej kapacity ílov môže modifikovať vlastnosti črevného prostredia, ako sú napríklad pH 

alebo oxidačný stav, ktoré ovplyvňujú rast špecifických baktérii [6]. V posledných rokoch sa 

značne skúma adsorpcia baktérií na ílové materiály. Experimentálne štúdie poukázali na to, že 

pH, teplota a iónová sila majú značný vplyv pri adsorpcii baktérii na minerálny podklad [7]. 

Minerály značne ovplyvňujú prežitie, aktivitu, génovú expresiu a funkciu mikróbov [8]. 

Schopnosť adsorpcie a desorpcie ílových minerálov k niektorým liečivám, vrátane 

antibakteriálnych molekúl, je atraktívnou vyhliadkou pre zdravotnícke aplikácie [9]. Kľúčovú 

úlohu pri uplatnení E. coli v patogenéze črevných a mimočrevných infekcií zohráva 

schopnosť prichytiť sa a pomnožiť na hostiteľských povrchoch. V súčasnosti je známych 

niekoľko typov adhezínov fimbriovej povahy a afimbriálnych adhezínov [10].  

Cieľom predloženej štúdie bolo testovanie antimikrobiálneho účinku ílového minerálu 

– saponitu.   
 

Materiál a metódy 

Experimenty boli uskutočnené na štandardnom kmeni Escherichia coli CCM 3954 

(Česká zbierka mikroorganizmov Brno, ČR). Prvým cieľom bola druhová identifikácia 

testovaného kmeňa využitím štandardných fenotypových a genotypových metód používaných 

v klinickej praxi. Biochemické diagnostické profily boli stanovené pomocou komerčnej 

diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Erba Lachema, ČR). Z genotypových metód bola 

použitá restrikčná analýza časti génu kódujúceho 16S rRNA. Druhý cieľom bolo stanovenie 

rastovej krivky pre testovaný kmeň. Z rastovej krivky bol stanovený čas, za ktorý sa bunky 

dostanú do exponenciálnej fázy rastu. Bunky z exponenciálnej fázy boli nevyhnutné na 

testovanie antimikrobiálneho účinku saponitu. 

Sledovali sa rôzne koncentrácie ílového minerálu a ich vplyv na životaschopnosť 

baktérií.  Z celonočnej kultúry baktérií sa očkovalo 1,5 ml do 100 ml čerstvého tekutého 

média Mueller Hinton Broth (MHB) (Biolife, Taliansko). Baktérie sa nechali kultivovať pri 

37 °C cca 3 h tak, aby bola dosiahnutá exponenciálna fáza rastu. Koloid saponitu sa pripravil 

rozpustením 0,5 g ílu v 50 ml vody. Nechal sa miešať 24 h a následne sa sterilizoval 
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autoklávovaním. Z koloidu sa testovali tri koncentrácie 10 mg/ml, 5 mg/ml a 2,5 mg/ml. Do 

24-jamkovej mikrotitračnej platničky (Sarstedt, Nemecko) sa pipetovalo 1900 µl suspenzie 

baktérii z exponenciálnej fázy rastu (OD 0,5 pri 600 nm) a pridalo sa 100 µl z jednotlivých 

koncentrácii koloidu. Do kontrolnej jamky sa nanieslo 1900 µl suspenzie baktérii a pridalo sa 

100 µl tekutého média MHB. Platnička sa inkubovala 24 h pri 37°C. Vyhodnotenie 

experimentu sa uskutočnilo metódou MTT a výsevom na agarové platne Mueller Hinton Agar 

(MHA) (Biolife, Taliansko). Po inkubácii sa z  každej jamky prenieslo po 100 µl do novej 

mikrotitračnej platničky. K jamkám sa pridalo 10 µl MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 

difenyl tetrazolium bromid) a nechalo inkubovať v tme 30 min pri 37°C. Živé bunky svojou 

metabolickou aktivitou premenili žltú soľ na fialové kryštáliky formazánu. Po inkubácií sa 

k obsahu jamiek pridalo 100 µl detergentu (9,85 ml izopropanolu a 0,15 ml HCl) na 

rozpustenie kryštálikov. Obsah jamiek sa 10x nariedil do 1x PBS. Intenzita sfarbenia sa 

merala spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 570 nm. Pre každú koncentráciu koloidu boli 

získané tri hodnoty absorbancie, z ktorých sa vypočítal aritmetický priemer a prepočítal na % 

prežívajúcich buniek. Pri metóde CFU bol obsah jamiek nariedený sériou desiatkových 

riedení. Jednotlivé riedenia sa vysiali sa na MHA a nechali inkubovať 24 h pri 37°C. Následne 

sa spočítali vyrastené kolónie. Pre každú koncentráciu koloidu sme získal tri hodnoty, 

z ktorých sa vypočítal aritmetický priemer a životaschopnosť baktérii bola vyjadrená v %.  

 

Výsledky a diskusia 

Testovaný ílový minerál saponit prejavil antibakteriálne účinky proti testovanému 

štandardnému kmeňu E. coli CCM 3954. Stanovenie antibakteriálneho účinku ílového 

minerálu a vyhodnotenie sa uskutočnilo metódou MTT a výsevom na agarové platne.  

Z výsledkov z experimentu metódou MTT sa vypočítal aritmetický priemer, pre každú 

koncentráciu ílového minerálu (Obr. 1). Z hodnôt získaných z narastených kolónii na 

agarových platniach sa vypočítal aritmetický priemer, pre každú koncentráciu ílového 

minerálu (Obr. 2). V porovnaní s počtom buniek v kontrole oproti testovaným vzorkám 

s najvyššou koncentráciou saponitu bolo metódou MTT zaznamenaných 52,21% živých 

buniek pri štandardnom kmeni. Metódou CFU bolo zaznamenaných 62,80% živých buniek pri 

štandardom kmeni. Znižujúcou koncentráciou saponitu sa zvyšovalo prežívanie buniek (Obr. 

1. a Obr. 2). 

Podobné výsledky zaznamenal aj Morrow a kol. [11] vo svojich experimentoch 
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s pyrofilitom poukázal na výrazne vyššie bakteriálne zadržiavanie a nižšie prelomové hodnoty 

počiatočných buniek E. coli O157:H7 než preukázali kremeň alebo dolomit.  

 

 

 

    
   

Obr. 1. Stanovenie metabolickej aktivity E. coli CCM 3954  
metódou redukcie MTT. SAP1,2,3 reprezentujú rôzne koncentrácie saponitu. 

 

      
 

Obr. 2. Stanovenie prežívania E. coli CCM 3954  
metódou stanovenia CFU.  

SAP1,2,3 reprezentujú rôzne koncentrácie saponitu. 
 

Záver 

Escherichia coli je jedným z hlavných zástupcov črevnej mikroflóry, ale taktiež sa 

považuje za patogén alebo oportúnny patogén. Liečba ochorení zapríčinených E. coli je 

založená na podávaní antibiotík a to vedie k nárastu rezistencie. Antibakteriálny účinok 

ílových minerálov poskytuje alternatívnu možnosť liečby proti bakteriálnym infekciám. 

Vďaka tomuto účinku predstavujú ílové minerály riešenia v klinike alebo v odstraňovaní 

patogénov z prostredia. 
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Abstract 

The objective of our work was to evaluate the main haematological parameters of our experiment group 
of mouflons. The experimental group included a total of 10 mouflons they were only 5 years age females. Most 
animals proved to be clinically and physical healthy. Evaluation was carried out according to the seasonality.The 
middle level of hemoglobin was observed and detected in interval 12,18 – 13,06 g.dl-1 with the lowest middle 
level in spring and with the maximum middle level in autumn. The middle level of hematocrit (Hk) was 
observed in seasons which were detected in interval 0,371 – 0,384 l.l-1 with the lowest middle level in spring 
and with the maximum middle level in summer season. The middle level of erythrocyte (Er) was observed in 
seasons and detected in interval 8,07 – 9,37 T.l-1 and middle level of lymphocyte (Ly) observed in seasons 
which were detected in interval 62,92 – 66,18% with the lowest middle level in winter and with maximum 
middle level in autumn.  

 

Keywords: erythrocytes, female, mouflons, season 

 

Introduction 

 Mouflons are primarily native from Mediterranean region. Since 1730 the first 

mouflons were carried in to Europe from Sardinia and Corsica islands [1]. On the sustenance 

are these animals less demanding than other wild living animals. They are more demanding 

on the climatic conditions [5].  They are modest, because feeds on only with herbs, campestral 

herbs, campestral fruits, leafs and in winter season to mouflons suffices only dry grass and 

hay. They are hardy towards frost but unfavourably suffer high snow [9]. 

 Hematological parameters observation are using as an aid in clinical diagnostics [2]. 

The haematological parameters are used for utilization on the metabolic status valuation in 

animals Causes of hematological variability that cause differences at selected individuals may 

be clear or very slightly and they are given genetics, environment, age and sex of individuals 

[7]. The aim of this paper is to point to another parameter of interaction on the animal body 

and even the impact of the season on the hematological status of mouflons.  
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Material and methods 

 The experimental group consisted of 10 mouflon females in ages 5 year of the South-

East area in Slovakia. Wild living animals were kept in menagerie during year. Water intake 

was unrestricted. The blood was taken from jugular vein using by vacuum tubes. In the blood, 

by normal laboratory procedure was setting the haematological profile of blood components 

(Er, Htk, MCV, Hb, Lc) [8]. The obtained samples were examined by the Centre of 

Excellence Laboratory of Animal Ecology and man at Prešov University in Prešov. The 

obtained values were analysed and subsequently evaluated. Based on the evaluation, data was 

determined by middle level of standard variation, minimal and maximal levels. Based on the 

determination, minimal and maximal middle variations were compared relevant samples, 

measured in reported seasons and set a correlation coefficient of significance. 

 

Results and discussion 

 Middle level standard variation, minimum and maximum values of selected 

hematological parameters in blood of mouflons shows Fig. 1 – Fig. 4. 
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Fig. 1. Hemoglobine of mouflon in season - (n=10), (Hb benchmark 7,22 - 13,9 g.dl-1). 
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Fig. 2. Hematocrit of mouflon in season - (n=10), (Hk benchmark 0,27 - 0,40 l.l-1). 
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Fig. 3. Erytrocytes of mouflon in season - (n=10), (Er benchmark 5,2 - 11,2 T.l-1). 

 

 

 
Fig. 4. Lymfocytes of mouflon in season - (n=10), (Ly benchmark 56,4 - 69,9 %). 

 

 Middle level of hemoglobin (Hb) was observed in seasons and detected between 12,18 

– 13,06 g.dl-1 with the lowest median level in spring and maximum middle level in autumn. 

Among the sample of these seasons were not found significant differences. Middle level of 

hematokrit (Hk) was observed in seasons and detected between 0,371 – 0,384 l.l-1 with lowest 

median level in spring and maximum middle level in summer. It was also pointed by authors 

[5]. Among sample of these seasons were found significant differences. Middle level of 

erythrocyte (Er) was observed in seasons and detected between 8,07– 9,37 T.l-1 with the 

lowest median level in winter and with maximum middle level in autumn. Similar finding was 

found at work [6]. Among observed sample of these seasons were found significant 

differences. Middle level of lymphocyte (Ly) was observed in seasons and detected between 

62,92 – 66,18% with the lowest median level in winter and with the maximum middle level 

in autumn. Among observed sample of these seasons were found significant differences. The 

similar issues were dealt by authors [9].  

 

609



Conclusion 

 Hematological results of the investigation presented in this work are primary study a 

broader research on the impact of seasonality on the haematological status of wild game. The 

results of this work show that it is necessary to point out the quantitative and qualitative 

haematological profile in wild mouflon females. Determined middle hematologic values was 

ranged in hemoglobin 12,18 – 13,06 g.dl-1, hematokrit was 0,371 – 0,384 l.l-1, erythrocyte was 

8,07 – 9,37 T.l-1 and lymphocyte 62,92 – 66,18%. The results in our experiment showed 

interaction of animal organism and the impact of the season on the hematological status of 

experimental female mouflon.  
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Abstract 

 To affection of the inreased frequently occurring endoparsites to helps atypical weather in last period on 
the score of global warming, that´s ideal for living in fectious stage of parasite in externals surroundings, 
accordingly to high concentration of dogs and cats. This paper presenting only particles of our results monitored 
in dogs of frequently occurring endoparsites. This work studies the incidence of endoparasites of dogs in the 
years 2008-2013, in the urban area of Kosice-city. For the period 2008-2013 were examined 3115 subjects. The 
urban area of Kosice city the highest prevalence of Giardia intestinalis was in 2009 (17.6%), Isospora spp. in 
2012 (11.7%) and Toxocara canis in 2012 (13.4%). 
 
Keywords: endoparasites, Giardia intestinalis, Isospora spp. 
 

Introduction 

Dog Breeding and its expansion, especially in urban areas still recorded an upward 

trend. Most breeders bred dogs cannot provide suitable breeding environment [4]. Improper 

care of many dogs bred a contaminated environment allows the spread of parasitic diseases 

[2]. Often common very limited space for dog walker dogs in heavily populated urban areas 

Kosice only helps increase parasitosis and increases the risk of infection by parasites healthy 

dogs [3]. 

 

Material and methods  

This work studies the incidence of endoparasites of dogs in the years 2008-2013, in 

the urban area of Kosice-city. For the period 2008-2013 were examined 3115 subjects. We 

studied species composition commonly occurring endoparasites, which were recorded. 
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Samples were processed by qualitative flotation methods using the Faust and Breza methods 

[4, 6, 1]. 

 

Results and discussion 

We studied species composition occurring endoparasites and we evaluated the most 

frequently occurring endoparasites in a given locality Kosice city for the period 2008-2013. 

For the period 2008-2013 from intestinal protozoa was recorded Giardia intestinalis, Isospora 

spp., from intestinal helminth was recorded Toxocara canis (Fig.1). The urban area of Kosice 

city the highest prevalence of Giardia intestinalis was in 2009 (17.6%), Isospora spp. in 2012 

(11.7%) and Toxocara canis in 2012 (13.4%). 

 
 

Fig. 1. The prevalence of the most frequent endoparasites of dogs in the years 2008-2013 in the 
urban area of Kosice-city. 

 

The increased incidence of parasitic diseases contributes unusual weather in the last 

year, due to global warming, which is ideal for the survival of infective stages of the parasites 

in the external environment, also has a high concentration of dogs in cities [4, 6]. On the 

spread of infection are also involved irresponsible owners who after their dogs according to 

established rules do not remove excrement. Is exists various studies dealing with similar 

issues [5, 8]. Of this problems studied also authors [9, 10, 11]. Numerous of prevalcence and 

occurrence of helmintos in dogs also studies [7].   

 

Conclusion 

This work studies the incidence of endoparasites in dogs in the years 2008-2013 in the 

urban area of Kosice-city. Since 2008 (Fig.1) had an increased incidence of intestinal 

protozoa and intestinal helminths with the most reported in the following species of Internal 
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parasites: Giardia intestinalis was in 2009 (17.6%), Isospora spp. in 2012 (11.7%) and 

Toxocara canis in 2012 (13.4%). To improve the unfavorable situation of parasites bred dogs 

can help breeders care for their dogs and consideration for their surroundings. The decrease in 

the occurrence and spread of parasitic infections will develop a hygiene plan. The plan should 

be designed places to walk, on which are placed bins droppings, procedures to increase the 

hygiene of dogs and the environment. Dog owners recommend regular coprologic 

examination at least every six months and timely and targeted therapy [4, 3]. 
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Abstract 
 Preparation of murine gammaherpesvirus with deletion of M2 and M4 genes  

Murine herpesvirus 68, isolated from wild rodents, was found to be closely related to EBV and KSHV, 
therefore it represents a tractable model for human gammaherpesviruses study. The analysis of EBV, KSHV and 
MHV-68 genomes confirmed the homology, which represents 80 – 90%. These viruses are able to persist in the 
host in a latent form without any visible clinical symptoms, which can lead to cell transformation and 
lymphoproliferative disorders development. This feature depends on ability of MHV-68, KSHV and EBV to 
avoid immune host responses by immunomodulatory genes, that are encoded by these viruses. On the left side of 
genome of MHV-68, there are specific genes M1 – M4, which may be responsible for these effects. Our aim was 
to prepare MHV-68 with deletion of M2 and M4 genes, to study differences between wild type MHV-68 and our 
prepared deletion mutant ∆M2::luc∆M4::EGFP, which can enable later pathogenetical studies in vivo. 

 

Keywords:MHV-68, deletion mutant, oncogenesis, immunomodulatory genes 
 

Úvod a formulácia cieľa 

V roku 1976 bol z hraboša Myodes (Clethrionomys) glareolus (hrdziak hôrny, 

Microtidae) izolovaný myšací herpetický vírus (MHV-68) [1], ktorý zaraďujeme do 

podčeľade Gammaherpesvirinae a rodu Rhadinovirus [2]. MHV-68 je prirodzený patogén 

malých hlodavcov a hmyzožravcov, akými sú napríklad myši, hraboše, či piskory. Vyznačuje 

sa dvoma typmi prebiehajúcej infekcie. Primárna infekcia je charakterizovaná replikáciou 

vírusu v epitelových pľúcnych bunkách a latentná infekcia prebieha v B-lymfocytoch. Vírus 

však môže pretrvávať v latentnej forme aj v pľúcnych epiteliálnych bunkách, dendritových 

bunkách a makrofágoch. Po dvoch týždňoch prebiehajúcej infekcii je pozorovaná 

splenomegália, kedy dochádza k expanzii B a T-buniek v slezine, ktorá je sprostredkovaná 

CD4+ T-bunkami.  Tri týždne po infekcii je pozorovaný syndróm infekčnej mononukleózy, 

ktorý zahŕňa najmä expanziu Vβ4+ CD8+ T-buniek. Neskôr, v priebehu pretrvávajúcej 

infekcie, sa u 10% pozorovaných myší vyvinulo lymfoproliferatívne ochorenie 

charakterizované ako lymfómy B-bunkového pôvodu [3]. 

Analýza genómu MHV-68 metódami molekulárnej biológie poukázala na príbuznosť a 

homológiu viacerých génov so zástupcami podčeľade Gammaherpesvirinae. Schopnosť 

navodenia akútnej a pretrvávajúcej infekcie MHV-68 u laboratórnych myší ponúka jedinečnú 

príležitosť preskúmať všetky imunologické a virologické aspekty patogenézy 

gamaherpesvírusov [4]. V súčasnosti je osekvenovaný celý genóm MHV-68. Kóduje 
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minimálne 80 génových produktov, ktoré sú kolineárne s genómami HSV, KSHV a EBV. 

Bolo detegovaných 63 otvorených čítacích rámcov (open reading frames – ORFs), ktoré sú 

homologické s ORF KSHV, ale aj HSV. Okrem týchto ORF má MHV-68 aj vírus-špecifické 

oblasti, ktorými sú gény M1 až M4 [5]. M2 je s latenciou asociovaný gén, nachádzajúci sa 

v unikátnej oblasti na ľavom konci vírusového genómu. Jeho transkripty boli detegované 

v latentne infikovaných splenocytoch in vivo, tak ako aj v myšacích B-bunkách nádorovej 

línie S11, ktoré sú latentne infikované MHV-68. Okrem toho, epitop identifikovaný v M2 

proteíne, je rozoznávaný CD8+ T-lymfocytmi infikovaných myší a cytotoxická T-

lymfocytová línia, ktorá rozoznáva tento epitop, zabíja bunky línie S11, čo naznačuje, že M2 

proteín je exprimovaný počas latentnej infekcie a je cieľom pre hostiteľské cytotoxické T-

lymfocyty. Jeho úloha na akútnej fáze replikácie a latentnej infekcie MHV-68 je analyzovaná 

použitím vírusových rekombinantov obsahujúcich cielené mutácie v ORF M2. Mutácie v M2 

géne nemajú vplyv na schopnosť vírusu replikovať sa v tkanivovej kultúre a ani na jeho 

virulenciu, ale negatívne vplývajú na akútnu vírusovú replikáciu in vivo [6]. M4 gén sa 

prepisuje ako veľmi skorý až skorý gén počas lytickej replikácie in vitro, počas produktívnej 

infekcie pľúc a navodenia latencie v slezine in vivo. Jeho transkript o dĺžke 1,4 kb kóduje 

sekretovaný proteín bez homológie s iným vírusovým, či bunkovým proteínom [7, 8]. M4 gén 

je postrádateľný počas infekcie in vitro, kým in vivo zohráva dôležitú úlohu v interakcii medzi 

vírusom a hostiteľom. Predpokladá sa, že v lymfoidnom tkanive môže oddialiť odstránenie 

vírusom infikovaných buniek, alebo stimulovať bunkovú proliferáciu, či spolu s ďalšími 

faktormi byť zapojený do onkogenézy [9, 10]. 

Našim cieľom je pripraviť delečného mutanta MHV-68 s deléciou génov M2 a M4 

(∆M2::luc∆M4::EGFP), ktorý by mohol byť ďalej využitý aj na testovanie antivírusových 

látok, jeho charakterizáciu v podmienkach in vitro, ale hlavne v ďalších patogenetických 

štúdiách sledovať rozdiely v porovnaní s divým typom MHV-68 a zistiť vplyv delécie na jeho 

onkogénne vlastnosti.  

 
Materiál a metódy 

BAC-68/∆M2::LUC – BAC („bacterial artificial chromosome“) je vektor s veľkou 

inzerčnou kapacitou odvodený z F plazmidu E. coli, ktorý dokáže prijať úseky až do veľkosti 

300Kb. BAC-68 je vektor, do ktorého bol vložený genóm MHV-68, v našom prípade 

s deléciou génu M2, ktorý je nahradený luciferázovou kazetou. Zabezpečí schopnosť vírusu 

množiť sa v baktériách [11].  
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pGS284/∆M4::EGFP (shuttle vektor) – plazmid nesúci deléciu génu M4, ktorý bol 

nahradený proteínom EGFP, poskytnutý G. Smithom a L. Enquistom [12].  

pTW105 – plazmid, ktorý nesie gén pre Cre rekombinázu, ktorá dokáže vyštiepiť 

BAC sekvenciu z BAC-68. 

NIH 3T3 – stabilizovaná fibroblastová bunková línia izolovaná v roku 1962 Greenom 

a Todarom v New York University v New Yorku z embryonálnych myšacích buniek. 

MHV-68 – myšací herpetický vírus kmeň 68 izolovaný v roku 1976 z hraboša Myodes 

glareolus (hrdziak hôrny). V práci sme použili viaceré delečné mutanty prototypového vírusu. 

Metóda ,,allelic exchange“ – metóda využívaná pri cielenej mutagenéze, pri ktorej 

dôjde k homologickej rekombinácii medzi DNA BAC-68 a shuttle vektorom [12]. 

PCR (polymerase chain reaction) – metóda umožňujúca efektívne namnoženie 

špecifických úsekov DNA in vitro, s využitím katalytického účinku DNA-polymerázy.  

Restrikčné štiepenie – plazmidovú DNA sme štiepili prostredníctvom restrikčných 

enzýmov EcoRI a BamHI, ktoré štiepia DNA v presne definovaných cieľových sekvenciách, 

tzv. restrikčných miestach a vzniknuté fragmenty boli rozdelené na základe ich dĺžky 

pomocou elektroforézy v agarózovom géli. 

Kotransfekcia – transfekovali sme NIH 3T3 bunky pomocou LipofectamineTM 2000 

(Invitrogen, USA). Do reakcie sme použili DNA BAC a plazmid pTW105 v pomere 2:1, 

pričom množstvo celkovej DNA bolo 0,3 µg. Na tretí deň sme vírus z platničky odobrali a 

použili sme ho na infekciu buniek NIH 3T3 za účelom pomnoženia vírusu a následnú plakovú 

purifikáciu. 

Plaková purifikácia – technika, ktorá slúži na selekciu a izoláciu mutanta s 

požadovanou genetickou informáciou. 6 – 7 dní po adsorpcii vírusu na bunky a po odsatí 

CMC sme pomocou sterilného špáradla odpichli jednotlivé plaky a preniesli do čerstvého 

DMEM s vyrastenými bunkami. Jednotlivé mutanty boli v ďalšom kroku testované metódou 

PCR s použitím primerov BAC(-) a BAC(+). 

Izolácia nukleových kyselín – plazmidovú DNA sme izolovali kitom GeneJET 

Plasmid Miniprep Kit (Fermentas), celkovú DNA (bunkovú aj vírusovú) za pomoci kitu 

Wizard genomic DNA purification Kit (Promega) a celkovú RNA pomocou TriReagentu. 

RT-PCR – dvojkroková procedúra na amplifikáciu PCR produktu z izolovanej RNA. 

V prvom kroku sme prepísali RNA reverznou transkriptázou do jednovláknovej 

komplementárnej DNA (cDNA) a v druhom kroku sme detegovali expresiu jednotlivých 

génov štandardnou PCR. 
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Výsledky a diskusia 

Dvojkroková alelická výmena. BAC-68 niesol časť genómu MHV-68 s deléciou 

génu M2, ktorý bol nahradený luciferázovou kazetou. Luciferáza, enzým zo svätlušky 

svätojánskej (Lampyris noctiluca), štiepi substrát D-luciferín, čo je sprevádzané 

bioluminiscenciou, ktorá je merateľná in vitro aj in vivo. Shuttle vektor niesol deléciu génu 

M4, ktorý bol nahradený EGFP. Vďaka EGFP bolo možné ľahko selektovať mutantné vírusy 

in vitro, pozorovaním pod fluorescenčným mikroskopom. Výsledkom alelickej výmeny a 

homologickej rekombinácie medzi BAC-68/∆M2::LUC a shuttle vektorom bol konštrukt 

nesúci oba selekčné markery (luciferázu a EGFP) a deléciu génov M2 aj M4 (obr. 1).  

                                    

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 

         Obr. 1. Screening finálnych konštruktov  
       homologickej rekombinácie metódou PCR.  
   Detekcia EGFP v konštruktoch s dvojitou deléciou  
           génov M2 aj M4. Veľkosť výsledného  
                         produktu je 165 bp.   
                                                                                                                                                                                  

                                                                                               Obr. 2. Restrikčné štiepenie s BamHI 

 

Restrikčné štiepenie. E. coli GS500 nesúce po homologickej rekombinácii želaný 

EGFP konštrukt boli pomnožené, bola z nich izolovaná plazmidová DNA a tá štiepená 

restrikčnými endonukleázami EcoRI a BamHI, čím sme verifikovali správnu pozíciu 

inzertovaného konštruktu (obr. 2). Na záver sme správnosť výsledného BAC konštruktu 

overili sekvenovaním. 

Kotransfekcia DNA BAC + pTW105 na NIH 3T3 bunkách. V ďalšom kroku sme 

potrebovali pripraviť vírus bez bakteriálnej BAC sekvencie, pretože aj keď BAC-68 dokáže 

infikovať bunky a tvoriť CPE, v prípade infekcie in vivo vykazuje iný priebeh infekcie. Aby 

sme bakteriálnu sekvenciu odstránili, pridali sme pCre, čo je plazmid nesúci rekombinázu, 

ktorá dokáže vyštiepiť bakteriálnu sekvenciu a získame vírusoveú DNA nesúcu pripravené 

zmeny – ∆M2::luc∆M4::EGFP DNA tohto plazmidu spolu s ∆M2::luc∆M4::EGFP/BACsme 
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transfekovali do NIH 3T3 buniek, po vytvorení cytopatického efektu sme vzorky použili ma 

trojnásobnú plakovú purifikáciu s následným overením v PCR, aby sme vyselektovali klony 

bez bakteriálnej sekvencie (obr. 3). Výsledný mutant sme pomnožili na NIH 3T3 bunkách 

(obr. 4), izolovali vírusovú DNA a sekvenovaním potvrdili, že sa jedná o vírus so želanými 

inzerciami a deléciami. 

 

 
      Obr. 3. PCR s použitím primerov BAC(-) a BAC(+).                               
      Vzorka č. 1 je náš požadovaný klon, ktorý neobsahuje                      Obr. 5. Detekcia β-aktínu po RT-PCR.                     
                                sekvenciu BAC-68.                                                    Veľkosť výsledného produktu je 369 bp. 
 

 

 
Obr. 4. Vľavo cytopatický efekt spôsobený ∆M2::luc∆M4::EGFP v jednovrstve NIH 3T3 buniek. 

Vpravo detekcia ∆M2::luc∆M4::EGFP nepriamou imunofluorescenciou. 
V prípade obidvoch fotiek ide o 100-násobné zväčšenie. 

 

Detekcia expresie jednotlivých génov. Pripraveným mutantným vírusom sme 

infikovali bunky, z ktorých sme izolovali celkovú RNA, ktorú sme metódou RT-PCR 

prepísali na cDNA a templát použili v PCR. Najprv sme overili správnosť prepisu RNA na 

cDNA detekciou β-aktínu (obr. 5). V poslednom kroku sme verifikovali, či inzercia a delécia 

sekvencií v pripravenom mutante nemohla narušiť expresiu okolitých génov a preto sme 

metódou PCR za použitia prepísanej cDNA zisťovali expresiu génov M1, M2, M3, M4, LUC 

a EGFP (obr. 6).  

618



 
 

Obr. 6. Verifikácia expresie jednotlivých génov delečného mutanta ∆M2::luc∆M4::EGFP. 

 

Záver 

Podarilo sa nám pripraviť delečný mutant ∆M2::luc∆M4::EGFP/MHV-68, ktorý 
môžeme následne použiť na charakterizáciu vírusu v in vitro a in vivo podmienkach. 
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Abstract 

Current distribution of selected medicinal plants of the family Lamiaceae and Lamiaceae in the Upper 
Orava. 

Upper Orava, located in the northen Slovakia is part of the Protected Landscape Area Upper Orava. 
Monitoring of selected medicinal plants was carried out in 13 villages and their periphery. There were recorded 
native, cultivated and also invasive species. Total there were found 30 medicinal species of the Lamiaceae 
family and 46 medicinal species of the Asteraceae family. There were observed Mediterraneaen elements such 
as Melissa officinalis, Hyssopus officinalis, Salvia officinalis and Helichrysum angustifolium among the 
cultivated plants and some invasive species such as Solidago canadensis, Solidago gigantea, Galinsoga 
parviflora, Helianthus tuberosus and Conyza canadensis were recorded. Some characteristic medicinal species 
as Lamium album, Arctium lappa and Artemisia absynthium were not found in this area. 

 

Keywords: Western Beskids; interesting floristic findings; invasive species; species distributions 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Rastliny z čeľadí Asteraceae a Lamiaceae  pre vysoký obsah trieslovín, horčín, 

éterických olejov, glykozidov a iných špecifických zlúčenín sú v ľudovej liečbe jedny 

z najčastejšie využívaných rastlín [1–3]. Na území Slovenska je podľa liekopisov možné 

extrahovať rastlinné drogy z 26 druhov z čeľade Asteraceae a 22 druhov z čeľade Lamiaceae 

[4–6]. Ďalšie druhy z týchto čeľadí sú používané v ľudovej liečbe, i keď nie sú pestované 

alebo vykupované na farmaceutické spracovanie [7–8]. Väčšina z nich patrí medzi 

teplomilnejšie elementy, z ktorých niektoré pochádzajú z mediteránnej oblasti [9]. 

 Územie Hornej Oravy patrí medzi chladné hornaté regióny Slovenska. Doterajší 

floristický výskum bol predovšetkým zameraný na vzácne rašeliniskové biotopy či na územie 

Babej Hory [10–12] a na synantropnú vegetáciu [13–15]. Výskyt liečivých druhov prirodzene 

sa vyskytujúcich i pestovaných je z tejto oblasti Slovenska málo evidovaný.  

 Cieľom tohto príspevku je priniesť informácie o aktuálnom rozšírení vybraných 

druhov, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo fytogeografickom okrese Západné Beskydy na 

území Hornej Oravy, ale i cudzích introdukovaných druhov, z ktorých niektoré patria medzi 

nebezpečné invázne druhy. Príspevok prináša informácie aj o neprirodzenom výskyte 

mediteránnych elementov, ktoré tu napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam sú 

schopné prežívať niekoľko rokov. 
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Materiál a metódy 

 Pozorované druhy z čeľadí Asteraceae a Lamiaceae boli vytypované na základe ich 

používania v medicíne a podľa záznamov z etnobotaniky [7–9, 16–17]. Ich zoznam uvádzame 

kvôli prehľadnosti v Tab. 1. Štúdium vybraného územia prebiehalo počas celého júla a prvých 

dvoch augustových týždňoch v roku 2014. Boli použité tradičné metódy pozorovania. 

Lokality a zoznam druhov na nich boli zaznamenávané do poznámkového zošita a sú 

súčasťou databázy k bakalárskej práci. Poloha a nadmorská výška boli na mieste určované 

podľa mapy s mierkou 1 : 50 000 [18]. Výskum prebiehal v 13 náhodne vybraných obciach 

a ich okolí roztrúsených rovnomerne na študovanom území, konkrétne v katastri obcí Novoť, 

Zákamenné, Mútne, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Ťapešovo, Lomná, Lokca, Hruštín, 

Námestovo, Oravská Polhora, Trstená, Liesek na Orave. Z pestovaných druhov sme 

zaznamenávali len tie, ktoré mali podľa vzrastu vek vyšší ako 3 roky.  

 Botanické názvy rastlín s ich taxonomickým postavením sú zjednotené podľa 

Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [19]. Pôvodnosť a inváznosť vybraných druhov 

je posudzovaná podľa publikácie Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych 

cievnatých rastlín Slovenska [20]. Nájdené jedince boli uložené v herbári katedry botaniky 

SLO. 

 

Výsledky a diskusia 

 Územie Hornej Oravy pozostáva z piatich geomorfologických celkov, ktorých 

prirodzená vegetácia je mierne odlišná. V Podbeskydskej brázde, Podbeskydskej vrchovine 

a Oravskej kotline, kde je situované osídlenie, sú liečivé rastliny z veľkej časti súčasťou 

synantropnej flóry. Dominujú tu druhy rodu Galeopsis, Mentha longifolia, Stachys palustris, 

Glechoma hederacea, Artemisia vulgaris, Arctium tomentosum, Matricaria discoidea, M. 

recutita, Leucanthemum ircutianum, Tanacetum vulgare a Tussilago farfara. V okolí miest sa 

roztrúsene vyskytujú invázne druhy Conyza canadensis, Solidago canadensis, S. gigantea a 

Galinsoga parviflora. Nevytvárajú rozsiahle porasty ako je to charakteristické v nížinných 

oblastiach, ale populácie pozostávajú len z niekoľkých jedincov. Na jednej lokalite západne 

od Námestova sme našli pár jedincov Helianthus tuberosus. Na južne orientovaných 

výslnných stráňach sa vyskytuje hojne Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Salvia 

verticillata a Senecio jacobaea. Ojedinele sa v týchto biotopoch vyskytuje Origanum vulgare 

a Betonica officinalis. Na lúkach a pasienkoch  sú časté taxóny Taraxacum sp., Achillea 

millefolium agg. a Prunella vulgaris. Z pestovaných druhov sú najčastejšie Mentha × 

piperita, Helianthus annuus, Leucanthemum maximum, a teplomilné druhy Lavandula 
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angustifolia, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, o ktorých je podľa vzrastu možné 

usúdiť, že sú schopné prežiť nepriaznivé klimatické podmienky v zimnom období. Ďalšie 

pestované druhy sú Salvia officinalis, Mentha × gracilis, Leonurus cardiaca, Calendula 

officinalis, Echinacea purpurea, Inula helenium, Sylibum marianum, Anaphalis margaritae 

a Helichrysum angustifolium.  

 Flóra Oravských Beskýd sa odlišuje od predošlej oblasti prítomnosťou druhov 

charakteristických pre vyššie nadmorské výšky. V lesných podrastoch sú časté Ajuga reptans, 

Salvia glutinosa, Petasites hybridus, P. albus, P. kablikianus, Leucanthemum 

vulgare, Eupatorium cannabinum a Carlina acaulis subsp. caulescens . V dolinách pozdĺž 

poľskej hranice sa vyskytuje Cicerbita alpina a Solidago virgaurea, ktorá sa okrem 

nominátneho poddruhu na území masívu Babej hory zastúpená aj S. virgaurea subsp. minuta. 

Na okraji lúk sa vyskytujú Pyrethrum parthenium a Achillea ptarmica. 

 Územie Oravskej Magury zo strany Hornej Oravy je vo flóre zastúpene druhmi, ktoré 

sa vyskytujú vo všetkých predošlých geomorfologických celkov. Vyskytuje sa tu hojne 

Mentha longifolia, Eupatorium cannabiunum, Achillea ptarmica a Solidago virgaurea. 

Z Dolnej Oravy prenikajú do tejto oblasti druhy, ktoré sa na severnej strane nevyskytujú – 

napríklad Ambrosia artemisiifolia [21].  

 Z územia Oravských Beskýd a Oravskej Magury je uvádzaný [9, 14, 15] výskyt 

Thymus alpestris, Ballota nigra a Stachys alpina, ktoré sme na vybraných lokalitách 

nezaznamenali. Taktiež sme neevidovali výskyt Lamium album, ktorá sa údajne vyskytuje vo 

všetkých slovenských fytogeografických okresoch [9].  

 
Tab. 1. Zoznam nájdených liečivých druhov z čeľadí Lamiaceae a Asteraceae 

 

Lamiaceae Asteraceae 

Ajuga reptans Salvia officinalis Achillea millefolium agg. Leontodon hispidus 

Betonica officinalis Salvia verticillata Achillea ptarmica Leucanthemum gaudinii 

Clinopodium vulgare Stachys byzantina Anaphalis margaritae Leucanthemum ircutianum 

Galeopsis bifida Stachys palustris Anthemis cotula Leucanthemum maximum 

Galeopsis tetrahit Stachys sylvatica Arctium tomentosum Leucanthemum vulgare 

Galeopsis speciosa Thymus pulegioides Artemisia vulgaris Matricaria discoidea 

Glechoma hederacea  Bellis perennis Matricaria recutita 

Hyssopus officinalis  Bidens tripartita Petasites albus 

Lamium amplexicaule  Calendula officinalis Petasites hybridus 

Lamium maculatum  Carlina acaulis subsp. 
caulescens 

Petasites kablikianus 

Lamium purpureum  Pilosella officinarum 

Lavandula angustifolia  Centaurea cyanus Pyrethrum parthenium 
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Leonurus cardiaca  Cicerbita alpina Senecio jacobaea 

Lycopus europaeus  Cichorium intybus Senecio vulgaris 

Melissa officinalis  Cirsium arvense Silybum marianum 

Mentha arvensis  Cirsium vulgare Solidago canadensis 

Mentha longifolia  Conyza canadensis Solidago gigantea 

Mentha x gracilis  Echinacea purpurea Solidago virgaurea 

Mentha x piperita  Eupatorium cannabinum Solidago virgaurea subsp. 
minúta Mentha x verticillata  Galinsoga parviflora 

Monarda didyma  Helianthus annuus Sonchus oleraceus 

Origanum vulgare  Helianthus tuberosus Tanacetum vulgare 

Prunella vulgaris  Helichrysum italicum Taraxacum sp. 

Salvia glutinosa  Inula helenium Tussilago farfara 

Spolu 30 druhov Spolu 46 druhov 

 

Záver 

 Počas štúdia sme evidovali mnoho prirodzene sa vyskytujúcich i tradične pestovaných 

liečivých druhov z dvoch medicínsky významných čeľadí. Okrem očakávaných druhov sme 

však zaznamenali aj druhy ako Monarda didyma, Anaphalis margaritae, Helichrysum 

angustifolium, ktoré pochádzajú z iných kontinentov alebo z juhu Európy, a ich pestovanie nie 

je obvyklé. Invázne druhy, ktoré sme pozorovali sú zatiaľ výlučne viazané len na synantrópne 

lokality a priamo neohrozujú prirodzenú biodiverzitu regiónu. Predpokladáme, že v priebehu 

niekoľkých rokov sa môže druhové zloženie liečivých rastlín z vybraných čeľadí v tomto 

regióne mierne odlišovať od súčasného, keďže sme pozorovali pokusy adaptovať na 

klimatické podmienky druhy ako Satureja montana, Nepeta cataria a Artemisia dracunculus. 

Taktiež rozširovanie kukuričných polí v Oravskej kotline je vhodnou ekologickou 

podmienkou pre rýchlo sa šíriaci invázny druh Ambrosia artemisiifolia. Jej objavenie sa 

i výskyt už introdukovaných inváznych taxónov by bolo vhodné v danej oblasti naďalej 

monitorovať. 
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Abstract 

Phylogeny of free-living ciliates of the order Dileptida (Ciliophora, Litostomatea, Rhynchostomatia). 
The order Dileptida is a small group of predatory ciliates characterized by a proboscis serving for prey 

capture. Although monophyly of the order is strongly supported, generic relationships between dileptid taxa were 
left mostly unresolved in 18S rRNA gene phylogenies. To overcome this problem, we applied the synergistic 
effect of combining multiple molecular markers with morphological data. Furthermore, we inferred the dileptid 
evolutionary history by tree-building methods, phylogenetic networks, and reconstruction of ancestral 
morphologies. This complex approach revealed: (1) monophyly of the families Dimacrocaryonidae and 
Dileptidae; (2) polyphyly of Microdileptus, Pseudomonilicaryon, and Rimaleptus; and (3) homoplastic nature of 
several generic diagnostic features. Moreover, we propose to solve the “Rimaleptus” dilemma by splitting the 
family Dimacrocaryonidae into two subfamilies, the Dimacrocaryoninae with two-rowed dorsal brush and the 
Rimaleptinae with multi-rowed brush. 
 

Keywords: 18S rRNA gene; ITS1-5.8S rRNA-ITS2 region; polyphyly; homoplasies 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rad Dileptida bol minulosti zaraďovaný v rámci triedy Litostomatea do podtriedy 

Haptoria. Všetky haptorické nálevníky sú voľne žijúci aeróbni predátori, kým druhú líniu 

litostomátnych nálevníkov tvoria anaeróbni endokomenzáli [1]. Až nedávne výskumy 

odhalili, že dileptidi spolu s druhmi z radu Tracheliida tvoria samostatnú vývojovú líniu – 

podtriedu Rhynchostomatia [2]. Táto línia sa v rámci fylogenetického stromu triedy 

Litostomatea nachádza na jeho báze. Z toho vyplýva, že dileptidi by mohli predstavovať 

najpôvodnejšie litostomátne nálevníky a zároveň morfologicky východiskovú skupinu pre 

všetky ostatné druhy v rámci tejto triedy [3 – 4]. 

Tvar tela dileptusov je úzko cylindrický až oválny, pričom na posteriórnom konci sa 

väčšinou bunka zužuje do „chostovitého“ útvaru, kým na anteriórnom konci je typicky 

lokalizovaný pohyblivý chobot, tzv. proboscis. Ten predstavuje morfologicky veľmi 

komplexnú štruktúru, v ktorej sú ukotvené extruzívne organely nazývané toxicysty. Pomocou 

nich dileptidi lovia svoju korisť, ktorú tvoria jednobunkové živočíchy alebo mikroskopické 

mnohobunkovce, napr. vírniky alebo hlístovce. Na báze proboscisu je umiestnený cytostóm. 

Orálna ciliatúra dileptidov dosahuje najvyššiu komplexnosť v rámci celej triedy Litostomatea, 
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t. j. pravá vetva cirkumorálnej kinety je sprevádzaná periorálnou kinetou, kým jej ľavá vetva 

je asociovaná s množstvom krátkych šikmo usporiadaných preorálnych kinet [5, 6]. Na 

chrbtovej strane chobota sa nachádza tzv. dorzálna kefka, ktorú tvoria skrátené kyjakovité 

brvy s pravdepodobne senzorickou funkciou [7, 8]. 

Rad Dileptida zahŕňa spolu desať rodov, ktoré tvoria na základe morfologických aj 

molekulárnych fylogenetických analýz tri línie: (i) rod Monomacrocaryon s nesegmentova-

ným makronukleom; (ii) rody Dimacrocaryon, Microdileptus a Rimaleptus s dvoma 

makronukleárnymi nodulmi; (iii) a najväčšia skupina, zložená zo šiestich rodov, ktorých 

zástupcovia majú viac ako štyri makronukleárne noduly. Prvé dve línie boli klasifikované do 

čeľade Dimacrocaryonidae, kým tretia línia predstavuje čeľaď Dileptidae [3]. 

Cieľom práce bola rekonštrukcia fylogenetických vzťahov voľne žijúcich nálevníkov 

radu Dileptida pomocou vybraných molekulárnych markerov a morfologických dát. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky boli odobraté z terestrických habitatov a tvorili ich hlavne machové zárasty, 

povrchové vrstvy lesného organického materiálu a opadané lístie. V laboratóriu boli vzorky 

kultivované pomocou metódy “nezavodňovaných Petriho misiek“ [6]. Identifikácia 

jednotlivých druhov radu Dileptida bola realizovaná in vivo vo svetelnom mikroskope na 

základe determinačného kľúča [5]. 

Jedince určené na molekulárne analýzy boli odobraté pomocou mikropipety 

a uskladnené v 180 µl tlmivého roztoku (ATL pufor). DNA bola z buniek izolovaná pomocou 

sady chemických roztokov určených na izoláciu DNA z krvi a tkanív (DNA KIT for blood 

and tissue) od firmy Qiagen. Následne bola izolovaná genómová DNA amplifikovaná 

pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Výsledný produkt bol poslaný na 

sekvenovanie do firmy MacroGen. 

Získané molekulárne dáta zahŕňali sekvencie z rRNA lokusu (18S rRNA a ITS1-5,8S-

ITS2 región). Na zrekonštruovanie evolučnej minulosti radu Dileptida sme v prvom kroku 

využili molekulárne a kombinované morfologicko-molekulárne fylogenetické analýzy. 

Použitých bolo osem nových sekvencií z 18S rRNA molekuly a sedem nových sekvencií z 

ITS1-5,8S-ITS2 regiónu. Taktiež, boli do analýz zahrnuté sekvencie deponované 

v internetovej databáze GenBank. Morfologické dáta boli získané z monografie 

rhynchostomátnych nálevníkov [5]. Konštrukcia fylogenetických stromov bola realizovaná na 

základe troch štatistických metód: maximálna vierohodnosť (maximum likelihood), 
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Bayesiánskej inferencie a maximálna úspornosť (maximum parsimony) [9, 10]. Na 

dosiahnutie komplexnejšieho obrazu o evolučnej histórii radu Dileptida, sme použili aj 

metódy fylogenetických sietí, ktoré zobrazujú konflikt aj zhodu v dátach. Fylogenetické siete 

boli vypočítané na základe algoritmu neighbor-net a neopravených vzdialeností (uncorrected 

distances) v počítačovom programe SplitsTree ver. 4.12.8 [11]. 

Na záver bola vytvorená rekonštrukcia morfologickej evolúcie posledných spoločných 

predkov jednotlivých línií v rámci radu Dileptida. To bolo dosiahnuté za pomoci 

počítačového programu Mesquite ver. 2.5 [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Vo väčšine fylogenetických stromoch boli v rámci radu Dileptida rozpoznané dve 

hlavné línie. Prvú predstavuje čeľaď Dileptidae, ktorá je morfologicky charakterizovaná 

viacradovou dorzálnou kefkou, makronukleom zloženým z viac ako štyroch nodulov 

a prítomnosťou viac ako dvoch mikronukleov. Vnútorné vzťahy tejto čeľade však ostali stále 

nedostatočne vyriešené (obr. 1). Druhú líniu tvorí čeľaď Dimacrocaryonidae, ktorej 

zástupcovia majú jeden mikronukleus a kompaktný alebo na dva noduly rozdelený 

makronukleus. V rámci tejto čeľade sme v našich fylogenetických analýzach rozpoznali ešte 

ďalšie dve zreteľne odlišné línie, ktoré môžeme morfologicky definovať na základe dorzálnej 

kefky. Prvou je podčeľaď Dimacrocaryoninae, ktorá je charakteristická dvojradovou 

dorzálnou kefkou, kým druhá podčeľaď Rimaleptinae je typická mnohoradovou dorzálnou 

kefkou. Vo fylogenetických analýzach boli zistené tri polyfyletické rody: Microdileptus, 

Pseudomonilicaryon a Rimaleptus. Na základe rekonštrukcie ancestrálnych morfologických 

znakov sme odhalili, ktoré stavy znakov sa v rámci týchto polyfyletických rodov vyvinuli 

konvergentnou evolúciou. 

Počas fylogenézy dimicarocaryonidov došlo pri niekoľkých druhoch nezávisle 

k výraznemu zmenšeniu cytostómu a lineárnemu usporiadaniu preorálnych kinet, ako možná 

adaptácia na lov nahých meňaviek. Tieto fylogeneticky nepríbuzné druhy boli na základe 

týchto homopláznych znakov zlúčené do rodu Microdileptus. V minulosti sa tradične 

používali orálne štruktúry a/alebo samotný cytostóm, ako dôležité diagnostický znaky, čo sa 

odzrkadlilo aj v systematike dileptidov. Orálny aparát je však pod veľkým selekčným tlakom, 

čoho výsledkom je konvergentná evolúcia a vytváranie polyfyletických skupín taxonómami 

[1]. 
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Obr. 1. Fylogenéza 21 taxónov radu Dileptida na základe 18S rRNA molekuly. Fylogenetický strom 

(A) a fylogenetická sieť (B). Štatistickú podporu predstavujú posteriórne pravdepodobnosti z Bayesiánskej 
inferencie (BI) a bootstrapové hodnoty z maximálnej úspornosti (MP) a maximálnej vierohodnosti (ML), ktoré 
boli namapované na ML strom. Hviezdička zobrazuje nezhodu vo vetvení. Čísla pri hranách siete predstavujú 

bootstrapové hodnoty. Bootstrapové hodnoty pod 50 % neboli vo fylogenetických sieťach zobrazené. Taxóny v 
tučnom písme predstavujú novozískané sekvencie. Mierka zobrazuje počet nukleotidových substitúcií. 

 

Ďalším polyfyletickým taxónom je rod Pseudomonilicaryon. Dva druhy P. anguillula 

a P. brachyproboscis s moniliformným makronukleom, t. j. makronukleom rozdeleným na 

množstvo nodulov, boli v našich fylogenetických analýzach klasifikované do čeľade 

Dimacrocaryonidae, namiesto čeľade Dileptidae, do ktorej boli na základe jadrového aparátu 

tradične zaraďované. Navyše ani ich vzájomná príbuznosť v rámci čeľade Dimacrocaryonidae 
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nie je štatisticky podporená. Preto predpokladáme, že moniliformný makronukleus vznikol 

počas evolúcie dileptusov viackrát nezávisle. 

Rod Rimaleptus je na základe našich fylogenetických analýz nepochybne 

polyfyletický. V rámci tohto rodu sme rozpoznali dve samostatné línie, ktoré sa dajú 

morfologicky rozlíšiť na základe dorzálnej kefky. Prvá skupina zahŕňala druhy s viacradovou 

dorzálnou kefkou (R. binucleatus, R. mucronatus), kým druhá skupina predstavovala druhy 

s dvojradovou dorzálnou kefkou (R. armatus, R. alpinus). Na vyriešenie tejto polyfýlie, by 

bolo v budúcnosti potrebné ustanoviť nový rod pre druhy disponujúce dvojradovou kefkou, 

pretože R. binucleatus je typovým druhom rodu Rimaleptus [5]. 

 

Záver 

Monofýlia radu Dileptida bola na základe fylogenetických analýz, ktoré zahŕňali nové 

molekulárne dáta, jednoznačne podporená. V rámci tohto radu boli rozpoznané dve hlavné 

línie: (i) čeľaď Dileptidae s viac ako dvomi mikronukleami a makronukleom rozdeleným na 

viac ako štyri noduly a (ii) čeľaď Dimacrocaryonidae s jedným mikronukleom a kompaktným 

makronukleom alebo makronukleom rozdeleným na dva noduly. 

V rámci čeľade Dimacrocaryonidae boli rozpoznané ďalšie dve samostatné línie: (i) 

podčeľaď Dimacrocaryoninae s dvojradovou dorzálnou kefkou a (ii) podčeľaď Rimaleptinae 

s viacradovou dorzálnou kefkou. 

Klasifikáciu na základe prirodzených fylogenetických vzťahoch v rámci radu Dileptida 

narúšajú tri polyfyletické rody s nasledujúcimi morfologickými homopláziami alebo 

starobylými pleziomorfiami: (i) rod Microdileptus s miniatúrnym cytostómom a linerárnymi 

preorálnymi kinetami; (ii) rod Pseudomonilicaryon s moniliformným makronukleom; a (iii) 

rod Rimaleptus s makronukleom rozdeleným na dva noduly a viacradovou dorzálnou kefkou. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0436-12. Práca sa uskutočnila aj s finančnou podporou grantu VEGA 

1/0248/13. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Lynn D. H. (2008) The ciliated protozoa. Characterization, classification and guide to 

the literature. Springer, Dordrecht, p. 8 

629



[2] Vďačný P., Bourland W. A., Orsi W., et al. (2011) Mol. Phylogenet. Evol. 59(2), p. 510 

[3] Vďačný P., Orsi W., Bourland W. A., et al. (2011) Eur. J. Protistol. 47(4), p. 295 

[4] Vďačný P., Bourland W. A., Orsi W., et al. (2012) Mol. Phylogenet. Evol. 65(2), p. 397 

[5] Vďačný P., Foissner W. (2012) Monograph of the Dileptids (Protista, Ciliophora, 

Rhynchostomatia). Denisia, Salzburg, p. 1 

[6] Foissner, W., Agatha S., Berger H. (2002) Soil ciliates (Protozoa, Ciliophora) from 

Namibia (Southwest Africa). Denisia, Salzburg, p. 1 

[7] Foissner W., Xu K. (2007) Monograph of the Spathidiida (Ciliophora, Haptoria). 

Springer, Dordrecht, p. 1 

[8] Golińska K. (1982) J. Embryol. Exp. Morph. 68(1), p. 99 

[9] Guindon S., Gascuel O. (2003) Syst. Biol. 52(5), p. 696 

[10] Ronquist F., Huelsenbeck J. P. (2003) Bioinformatics 19(12), p. 1572 

[11] Bryant D., Moulton V. (2004) Mol. Biol. Evol. 21(2), p. 255 

[12]  Projekt Mesquite [Citované: 17. marca 2015] <http://mesquiteproject.org> 

630



Stanovenie  maximálnej rastovej rýchlosti kmeňov Listeria monocytogenes 
z mliekarenských zariadení pri rôznych teplotných podmienkach 

 
Zuzana Reháková1, Ladislav Dedík2, Jana Chrenová2, Anna Belicová1 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej 

biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 
rehakova.zuzana68@gmail.com 

2Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav automatizácie, 
merania a aplikovanej informatiky, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1, Slovenská 

republika 
 

Abstract 

Maximum growth rate of Listeria monocytogenes strains from dairy equipments at different 
temperatures 
 Twelve Listeria monocytogenes strains from dairy equipments were divided into groups with the most 
intense growth, middle-intense and the weakest growth based on maximum growth rate calculated according to 
Weibull function. Maximum growth rate is strain specific property. The isolates 30, 40, 16 a 37 are the most 
intensely growing strains at 4 oC, strains 34, 10, 32, 2, 11  at 20 oC and  strains 11, 13, 10, 2, 34 at 37 oC . Strains 
17, 32, 13, 11 showed the lowest growth rate at the  4 oC as well as strain 37 at 20 oC. The isolates 40, 30, 37, 29, 
16 had the weakest growth at 37 oC. 
 

Keywords: Listeria monocytogenes, maximum growth rate  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Listeria monocytogenes (LM) je patogénna gram-pozitívna baktéria, zapríčiňujúca 

ochorenie – listeriózu, ktoré postihuje najmä tehotné ženy, novorodencov a ľudí s oslabenou 

imunitou [1,2]. Prenáša sa najmä prostredníctvom kontaminovaných potravín. Výskyt 

ochorenia je pomerne nízky, avšak úmrtnosť sa pohybuje v intervale 20-30% [3,4]. LM je 

schopná prežívať a množiť sa v širokom rozmedzí pH, NaCl a teplôt [5]. 

Cieľom našej práce bolo stanoviť  maximálnu rýchlosť rastu kmeňov 

L. monocytogenes z mliekarenských zariadení pri 4 oC, 20 oC a 37 oC, pri pH média 7,4.  

Maximálna rýchlosť rastu pri jednotlivých kmeňoch sa vypočítala pomocou Weibullovej 

funkcie [6]. Výsledky pilotného pokusu použijeme pri výbere najvhodnejších kmeňov pre 

transkriptomické štúdie. 

 

Materiál a metódy 

V práci sme použili 12 kmeňov L. monocytogenes z mliekarenských zariadení a 

kontrolný klinický kmeň HPL1, ich pôvod a zaradenie do skupín zachytáva Tab.1. Kmene 

sme uchovávali na BHI agare pri 4 oC a preočkovávali každý mesiac.  
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16-18 hodinová kultúra kmeňov LM kultivovaná pri 37 oC sa nariedila na rovnakú 

hodnotu absorbancie. Po jej stonásobnom zriedení  v 4 ml čerstvého BHI sa absorbancia  

pohybovala okolo 0,055, čo zodpovedalo približne 5 x 106  CFU/ml.  V závislosti od dizajnu 

experimentu sa izoláty kultivovali pri 4 oC, 20 oC alebo 37 oC. Súčasne sme každú hodinu 

zisťovali rast kmeňov meraním absorbancie na prístroji Varioskan pri 600 nm a stanovili 

počet CFU/ml vysievaním nariedenej suspenzie na misky. Po 24 hod. kultivácii pri 37 oC sa  

spočítali vyrastené kolónie a vypočítal počet CFU/ml.       

 

Tab.1 Označenie, pôvod a zaradenie kmeňov Listeria monocytogenes do skupín podľa serotypu a PFGE 
profilu 

 

 

 

Výsledky a diskusia 

Údaje z meraní  na Varioskane a výsledky počtov CFU/ml sa použili na modelovanie 

rastových kriviek podľa Weibullovej funkcie a následnú determináciu maximálnej rastovej 

rýchlosti kmeňov rastúcich pri 4 oC, 20 oC alebo 37 oC (Obr. 1-3). 

. 
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. 

 
Obr. 1 Maximálna rastová rýchlosť µmax kmeňov Listeria monocytogenes rastúcich pri 4 °C podľa 

Weibullovej funkcie 
 

 

 
 

Obr. 2  Maximálna rastová rýchlosť µmax  kmeňov Listeria monocytogenes rastúcich pri 20 °C podľa 
Weibullovej funkcie 

 

 
Obr. 3 Maximálna rastová rýchlosť µmax kmeňov Listeria monocytogenes rastúcich pri 37 °C podľa 

Weibullovej funkcie 
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 Podľa zistenej štatistickej významnej rozdielnosti v µmax medzi kmeňmi podľa 

Studentovho t testu, boli kmene listérií rozdelené podľa intenzity rastu nasledovne: 

Pri teplote rastu 4 °C (Obr. 1): 

1. skupina s najintenzívnejším rastom - kmene č. 30, 40, 16, 37 

2. skupina so stredne intenzívnym rastom - kmene č. 2, 10, 34, 36, 29 

3. skupina s najslabším rastom - kmene č. 17, 32, 13, 11. 

Pri teplote rastu 20 °C (Obr. 2): 

1. skupina s najintenzívnejším rastom - kmene č. 34, 10, 32, 2, 11 

2. skupina so stredne intenzívnym rastom - kmene č. 30, 40, 16, 13, 29, 36, 17 

3. skupina s najslabším rastom - kmeň č. 37. 

Pri teplote rastu 37 °C (Obr. 3): 

1. skupina s najintenzívnejším rastom - kmene č. 11, 13, 10, 2, 34 

2. skupina so stredne intenzívnym rastom - kmene č. 32, 17, 36 

3. skupina s najslabším rastom - kmene č. 40, 30, 37, 29, 16. 

 Na základe rozdelenia kmeňov podľa intenzity rastu môžeme pozorovať, že kmene 30, 

40 a 16 s najintenzívnejším rastom pri 4 oC sú pri 20 oC zaradené medzi kmene so 

stredne intenzívnym rastom a pri 37 oC dokonca ako najslabšie rastúce. Alebo kmene 2, 10, 34 

sú pri 4 oC v skupine so stredne intenzívnym rastom a pri 20 oC a 37 oC s najintenzívnejším 

rastom. 

 

 
 

Obr. 4 Porovnanie maximálnej rastovej rýchlosti  µmax kmeňov Listeria monocytogenes rastúcich pri 4 °C, 
20 °C a 37 °C podľa Weibullovej finkcie 
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 Z výsledkov zosumarizovaných na Obr. 4 je zrejmé, že maximálna rastová rýchlosť 

izolátov L. monocytogenes v rozličných teplotných podmienkach je rozdielna a je kmeňovo 

špecifická. Naše výsledky sú v súlade s výsledkami prác, ktoré sa zaoberali stanovovaním 

maximálnej rastovej rýchlosti L. monocytogenes v stresových podmienkach [7,8]. 

 

Záver 

Rozdelenie kmeňov do skupín s najintenzívnejším rastom, stredne intenzívnym 

a najslabším rastom pri rôznych teplotách, bude slúžiť ako základ pre ďalšie genomické 

štúdie. Pri 4 oC budeme sledovať expresiu vybraných stresových génov kmeňa č. 30 

(najintenzívnejší rast) a kmeňa č. 17 (najslabší rast). Pri teplote 20 oC to budú kmene 34 

(najintenzívnejší rast) a 37 (najslabší rast).  
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Abstract 

The association Echio-Melilotetum R. Tx. 1947 in the area of Bratislava and changes in its species composition  
This contribution is focused on evaluation of changes in species composition of the ruderal vegetation 

of the association Echio-Melilotetum R. Tx. 1947 after 30 years. The comparison of phytocoenological relevés 
from 1975 – 1982 with relevés from 2011 – 2014 has revealed that compared to the past the representation 
of archaeophytes has declined and representation of neophytes has increased. On one hand some new invasive neophytes 
(e.g. Aster ×salignus, Ailanthus altissima, Lonicera tatarica, Rhus typhyna) have appeared in vegetation 
of Echio-Melilotetum. On the other hand, various rare and endangered species (e.g. Verbascum speciosum) have not 
been found recently. 

 

Keywords: city; dynamics; non-native species; ruderal vegetation  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mestá predstavujú unikátne prostredie, v ktorom je vytvorené veľké množstvo 

rôznorodých biotopov. Rovnako veľká je variabilita ruderálnych rastlinných spoločenstiev, 

ktoré tieto biotopy osídľujú. Zároveň ide o spoločenstvá veľmi dynamické, pretože 

v mestskom prostredí často dochádza k rýchlym zmenám, na ktoré sa spoločenstvá musia 

adaptovať [1]. Do miest sa navyše prostredníctvom dopravných komunikácií, prevozom 

tovaru a rôznymi ďalšími spôsobmi často dostávajú taxóny pôvodom z iných krajín. Patria 

k nim archeofyty, ktoré do nepôvodného areálu boli zavlečené pred rokom 1492 a neofyty, 

zavlečené neskôr, po roku 1492 [2]. V prezentovanom príspevku sa zaoberáme jedným 

z ruderálnych spoločenstiev, asociáciou Echio-Melilotetum R. Tx. 1947 (trieda Artemisietea 

vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951) na území Bratislavy. Hlbšie sa venujeme 

hlavne problematike dynamiky tohto spoločenstva a cieľom je zistiť, či a k akým zmenám 

došlo v druhovom zložení porastov asociácie po tridsiatich rokoch.  

 

Materiál a metódy 

Na území Bratislavy sme počas vegetačných sezón rokov 2011 – 2014 zaznamenávali 

fytocenologické zápisy metódami zürišsko-montpellierskej školy [3]. Šestnásť 

zaznamenaných zápisov sme uložili v programe Turbowin [4] a upravili v programe Juice [5]. 

Ďalej sme použili 20 fytocenologických zápisov z asociácie Echio-Melilotetum z rokov 1975 
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– 1982, ktoré na tom  istom území zaznamenal Jarolímek [6]. Fytocenologické zápisy 

prezentujeme v synoptickej tabuľke Tab. 1, ktorú sme vytvorili v programe Juice [5]. 

V tabuľke v prvom stĺpci uvádzame frekvenciu výskytu druhov v zápisoch, ktoré sme 

zaznamenali v rokoch 2011 – 2014 a v druhom stĺpci frekvenciu výskytu druhov v zápisoch 

z rokov 1975 – 1982. Taxóny sú v tabuľke zoradené podľa príslušnosti k jednotlivým 

fytocenologickým jednotkám a podľa klesajúcej frekvencie. Do fytocenologických jednotiek 

sme taxóny zaradili podľa publikácie [1]. Taxóny, ktoré sa vyskytujú len v jednom 

fytocenologickom zápise, uvádzame aj s ich frekvenciou pod tabuľkou v abecednom poradí.  

Na základe synoptickej tabuľky Tab. 1 sme porovnali druhové zloženie asociácie v súčasnosti 

a v minulosti. Zároveň sme pomocou programov Juice [5] a Microsoft Excel 2010 vypočítali 

priemer a medián počtu, percentuálneho podielu a pokryvnostného podielu nepôvodných 

druhov – archeofytov a neofytov v skupine zápisov z minulosti a v skupine zápisov 

zo súčasnosti. Výsledky uvádzame v tabuľke Tab 2. Pôvodnosť taxónov sme určovali podľa 

práce [7]. Názvy taxónov sú zjednotené podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska 

[8], názvy syntaxónov podľa publikácie [9]. Taxóny, o ktorých sa v texte zmieňujeme ako 

o ohrozených, sme do tejto kategórie zaradili podľa práce [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Tab. 1. Synoptická tabuľka – asociácia Echio-Melilotetum na území Bratislavy 
 

Melilotus officinalis 75 95

Melilotus albus 38 70

Echium vulgare 81 85

Daucus carota                                  81 95
Cichorium intybus                              81 85
Stenactis annua                                88 60
Tanacetum vulgare                              38 20
Odontites vulgaris                             6 40
Vicia villosa                                  19 25
Anchusa officinalis                            13 25
Medicago sativa                                6 30

Artemisia vulgaris                             94 90
Carduus acanthoides                            69 85
Elytrigia repens                               63 75
Berteroa incana                                38 60

Dominantné taxóny v asociácii Echio -Melilotetum 

fytoc. zápisy 
2011 - 2014

fytoc. zápisy 
1975 - 1982

Diagnostické, charakteristické, konštantné taxóny zväzu 
Dauco -Melilotion 

Diagnostické, charakteristické, konštantné taxóny 
triedy Artemisietea vulgaris
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Cirsium arvense                                63 35
Silene latifolia subsp. alba                   31 65
Pastinaca sativa                               6 65
Convolvulus arvensis                           25 45
Onopordum acanthium                            19 40
Ballota nigra                                  38 15
Picris hieracioides                            6 40
Cardaria draba                                 19 15
Artemisia absinthium                           6 20
Ambrosia artemisiifolia                        13 15
Arctium lappa                                  19 5
Cirsium vulgare                                25 .
Falcaria vulgaris                              6 15

Plantago lanceolata                            75 95
Medicago lupulina                              56 75
Trifolium pratense                             69 55
Tripleurospermum perforatum                    44 70
Trifolium repens                               38 60
Dactylis glomerata                             63 40
Achillea millefolium agg.                      75 90
Hypericum perforatum                           31 55
Taraxacum sect. Ruderalia                      31 50
Poa pratensis                                  25 55
Reseda lutea                                   13 65
Rumex crispus                                  56 20
Lolium perenne                                 50 20
Arrhenatherum elatius                          63 10
Lotus corniculatus                             19 40
Acosta rhenana                                 13 45
Linaria vulgaris                               6 45
Vicia angustifolia                             6 45
Plantago major                                 25 25
Securigera varia                               31 20
Verbascum phlomoides                           . 45
Verbena officinalis                            13 30
Lactuca serriola                               6 35
Bromus tectorum                                6 35
Poa trivialis                                  19 20
Conyza canadensis                              . 35
Tithymalus cyparissias                         . 35
Poa compressa                                  19 15
Hordeum murinum                                6 25
Trifolium campestre                            13 15
Carduus crispus                                . 25
Eragrostis minor                               . 25
Lepidium ruderale                              . 25
Sisymbrium altissimum                          . 25
Sisymbrium loeselii                            . 25
Solidago gigantea                              13 10
Tussilago farfara                              13 10
Linaria genistifolia                           6 15
Papaver rhoeas                                 19 5
Bromus sterilis                                6 15
Chenopodium album                              . 20
Astragalus cicer                               . 20
Trifolium arvense                              13 5

Ostatné taxóny
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Rubus caesius                                  19 .
Rumex patientia                                13 5
Jacea pratensis                                6 10
Galium verum                                   6 10
Eryngium campestre                             6 10
Oenothera biennis                              . 15
Calystegia sepium                              . 15
Bromus hordeaceus                              . 15
Arctium minus                                  . 15
Puccinellia distans                            . 15
Saponaria officinalis                          . 15
Crepis tectorum                                . 15
Potentilla argentea                            . 15
Vicia cracca                                   . 15
Festuca pseudovina                             13 .
Colymbada scabiosa                             13 .
Silene vulgaris                                6 5
Calamagrostis epigejos                         13 .
Populus alba (juv.)                            13 .
Descurainia sophia                             6 5
Clematis vitalba                               13 .
Rorippa austriaca                              6 5
Petrorhagia prolifera                          6 5
Verbascum thapsus                              . 10
Stachys sylvatica                              . 10
Malva sylvestris                               . 10
Vicia hirsuta                                  . 10
Capsella bursa-pastoris                        . 10
Conium maculatum                               . 10
Medicago falcata                               . 10
Knautia arvensis                               . 10
Cerinthe minor                                 . 10
Salvia pratensis                               . 10
Ononis spinosa                                 . 10
Rapistrum perenne                              . 10
Pimpinella saxifraga                           . 10
Verbascum densiflorum                          . 10
Festuca pratensis                              . 10
Papaver dubium                                 . 10
Dipsacus fullonum                              . 10
Tragopogon dubius                              . 10  

  

Zoznam a hodnoty frekvencie taxónov, ktoré sa vyskytujú v jednom fytocenologickom zápise z rokov 2011 – 2014: 
Acer campestre (juv.) 6, Agrostis gigantea 6, Ailanthus altissima (juv.) 6, Apera spica-venti 6, Aster ×salignus 6, 
Carex hirta 6, Cerasus avium (juv.) 6, Chamerion dodonaei 6, Chondrilla juncea 6, Cirsium canum 6, Consolida 
regalis 6, Crepis biennis 6, Datura stramonium 6, Equisetum arvense 6, Holcus lanatus 6, Humulus lupulus 6, 
Lathyrus pratensis 6, Lathyrus tuberosus 6, Logfia arvensis 6, Lonicera tatarica (juv.) 6, Populus nigra (juv.) 6, 
Reseda luteola 6, Rhus typhyna (juv.) 6, Urtica dioica 6, Verbascum blattaria 6, Vulpia myuros 6 
 
Zoznam a hodnoty frekvencie taxónov, ktoré sa vyskytujú v jednom fytocenologickom zápise z rokov 1975 – 1982: 
Agrostis capillaris 5, Allium scorodoprasum 5, Artemisia campestris 5, Atriplex tatarica 5, Bromus inermis 5, 
Crepis setosa 5, Eupatorium cannabinum 5, Fallopia convolvulus 5, Geranium robertianum 5, Hyoscyamus 
niger 5, Hypochaeris radicata 5, Lembotropis nigricans 5, Lepidium campestre 5, Plantago media 5, Poa annua 
5, Potentilla reptans 5, Ranunculus polyanthemos 5, Ranunculus repens 5, Salsola kali 5, Silene dichotoma 5, 
Sisymbrium officinale 5, Sonchus oleraceus 5, Torilis arvensis 5, Verbasum chaxii subsp. austriacum 5, 
Verbascum speciosum 5, Veronica chamaedrys 5, Veronica persica 5, Viola arvensis 5 
 
Autorkou zápisov z rokov 2011 – 2014 je Alena Rendeková. Autorom zápisov z rokov 1975 – 1982 je Ivan 
Jarolímek. Lokality a ďalšie údaje k zápisom sú uvedené v prácach [6, 10]. 
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Tab. 2. Porovnanie zastúpenia nepôvodných druhov v starších a súčasných zápisoch asociácie 
Echio-Melilotetum z územia Bratislavy 

 
Roky

1975 – 1982
Roky

2011 – 2013

Priemerná hodnota 11,8 6,4

Medián 11 6

Priemerná hodnota 35,3% 27,2%

Medián 34,2% 27,4%

Priemerná hodnota 50,5% 48,8%

Medián 54,2% 39,1%

Priemerná hodnota 1,5 1,6

Medián 1,9 2

Priemerná hodnota 5,3% 7,2%

Medián 4,9% 6,5%

Priemerná hodnota 4,3% 4,6%

Medián 2% 4%

Pokryvnostný podiel 
archeofytov

Pokryvnostný podiel 
neofytov

Percentuálny podiel 
archeofytov

Počet archeofytov

Počet neofytov

Percentuálny podiel 
neofytov

 

 

Porasty asociácie Echio-Melilotetum sú obyčajne plošne pomerne veľké (okolo 40 m²). 

Porastotvornými druhmi sú Echium vulgare a Melilotus albus a M. officinalis. Na základe 

synoptickej tabuľky (Tab. 1) možno konštatovať, že v porastoch asociácie Echio-Melilotetum 

na študovanom území počtom prevažujú diagnostické, charakteristické a konštantné druhy 

zväzu Dauco-Melilotion (Echium vulgare, Cichorium intybus, Daucus carota, Melilotus 

albus, M. officinalis, Reseda lutea, Stenactis annua, Tanacetum vulgare) a triedy Artemisietea 

vulgaris (Artemisia vulgaris, Berteroa incana, Carduus acanthoides, Cirsium arvense, 

Cirsium vulgare, Elytrigia repens). Frekventovane sa vyskytujú aj druhy Medicago lupulina, 

Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Tripleurospermum perforatum. Mierne termofilné 

porasty Echio-Melilotetum sú na území Bratislavy značne rozšírené. Osídľujú rôzne teplé 

výslnné ruderálne plochy, veľmi často okraje ciest. Optimálny vývin dosahujú začiatkom leta 

(jún – júl).  

Asociácia sa na území Bratislavy hojne vyskytovala aj v minulosti – v rokoch 1975 – 

1982 [6]. Z vyhodnotenia zastúpenia nepôvodných druhov (Tab. 2) vyplýva, že pred 

tridsiatimi rokmi mali v porastoch Echio-Melilotetum menšie zastúpenie než v súčasnosti 

neofyty a väčší podiel archeofyty. Porovnanie druhového zloženia (Tab. 1) ukázalo, že 

niektoré v rokoch 2011 – 2013 zaznamenané druhy neofytov (Aster ×salignus, Ailanthus 

altissima, Lonicera tatarica, Rhus typhyna) v minulosti v druhovom zložení úplne chýbali. 

Ďalšie neofyty, (napr. Stenactis annua) v zápisoch zo súčasnosti dosahujú značne väčšiu 

frekvenciu výskytu než v starších zápisoch. 
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Naopak,  oproti minulosti vo fytocenologickom materiáli z rokov 2011 – 2013 chýbajú 

viaceré archeofyty (Sisymbrium altissimum, S. loeselii) a ďalšie (Anchusa officinalis, 

Artemisia absinthium, Berteroa incana, Bromus tectorum, Hordeum murinum, Lactuca 

serriola, Onoporum acanthium, Reseda lutea, Silene latifolia subsp. alba, Tripleurospermum 

perforatum) sa v súčasnosti vyskytujú s oveľa menšou frekvenciou ako v minulosti. 

Pred tridsiatimi rokmi boli v porastoch asociácie Echio-Melilotetum navyše prítomné 

viaceré aktuálne chýbajúce zriedkavejšie a ohrozené taxóny: Papaver dubium, Salsola kali, 

Silene dichotoma a kriticky ohrozený druh Verbascum speciosum. 

  

Záver 

Porovnanie fytocenologických zápisov z asociácie Echio-Melilotetum z Bratislavy 

z rokov 2011 – 2014 s údajmi z rokov 1975 – 1982 ukázalo, že v asociácii sa oproti minulosti 

zmenilo zastúpenie nepôvodných druhov: kleslo zastúpenie archeofytov a naopak stúplo 

zastúpenie neofytov. V druhovom zložení asociácie sa pred tridsiatimi rokmi nevyskytovali 

viaceré invázne neofyty a na druhej strane v porastoch boli prítomné niektoré ohrozené 

taxóny, ktoré sme aktuálne nezaznamenali.  
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Abstract 

DNA interstrand crosslinks (ICLs) represent a block for replication machinery and, when persisting in 
the genome, they can lead to genome instability or cell death. Previous data suggested that a prototypical FA-
related ICL repair pathway (Mgm101/Mph1/Msh2Msh6) operates in the budding yeast, which acts redundantly 
with the pathway controlled by Pso2 [1]. Details on incision steps of ICL repair have not been elucidated in yeast 
yet, and remain therefore unsolved. XPF-ERCC1 (the yeast ortholog of Rad1/Rad10 complex) is unique among 
NER (nucleotide excision repair) proteins in confering cellular resistance to ICLs [2]. Mutations in ERCC1 
(Rad10) that disrupt its interaction with XPA (Rad14), prevent NER but not ICL repair [3,4]. We have managed 
to uncover additional function of Rad1 in response to ICLs, which is NER independent. Rad14 is not sole 
targeting factor of Rad1/Rad10 during ICL repair in S phase, in contrast to G1 and G2 phases of cell cycle. 
Genetic approach denies participating of scaffold proteins of Saw1 and Slx4 on confering ICL sensitivity in the 
rad1 mutant cells.  
 

Keywords: ICL repair; Pso2; Exo1; XPF-ERCC1; Rad1/Rad10; XPA (Rad14) ; NER; Saw1; Slx4 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi najzávažnejšie poškodenia DNA patria okrem dvojvláknových zlomov (DSBs) 

i medzireťazcové krížne väzby DNA (ICL), nakoľko narúšajú esenciálne procesy prebiehajúce 

na DNA, ako je jej replikácia, oprava, rekombinácia a segregácia. Vďaka svojmu 

cytotoxickému účinku sú látky schopné generovať takéto poškodenia široko využívané 

v klinickej praxi ako účinné chemoterapeutiká. U eukaryotov je oprava týchto vysoko 

toxických poškodení komplexná a závisí od typu opravného intermediátu v jednotlivých 

fázach bunkového cyklu. V prípade kvasiniek zahŕňa spoluúčinkovanie troch opravných dráh, 

a to nukleotidovej excíznej opravy (NER), homologickej rekombinácie (HR) a transléznej 

syntézy DNA (TLS) [5]. U kvasiniek existujú okrem proteínov kanonických dráh aj prídavné 

faktory opravy ICL poškodení. Jedným zo špecifických faktorov je Pso2 proteín, 5-

3`exonukleáza, účinkujúca v post-incíznom kroku opravy ICL poškodení [6]. Defekt v oprave 

ICL u cicavcov je spojený s predispozíciou vzniku rakoviny a súvisí s ochorením nazývaným 

Fanconiho anémia. Napriek absencii štrukturálne podobnej FA dráhy, existuje u kvasiniek 
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Mph1-Mgm101-MutSα Pso2-nezávislá dráha opravy ICL poškodení špecifická pre S fázu 

bunkového cyklu, ktorá podobne ako FA dráha u cicavcov, bráni kolapsu replikačných vidlíc 

[1].  

Takáto replikačne spojená oprava ICL zahŕňa pôsobenie štruktúrne – špecifických 

endonukleáz, akými sú XPF/ERCC1 a MUS81/EME1. Predpokladá sa, že účinkujú v dočasne 

rozdielnych ICL opravných dráhach. XPF (Rad1 u S. cerevisiae) sa zdá byť silným 

kandidátom v sprostredkovaní incízie ICL. Douwel a kol. zistili, že na túto funkciu je u 

cicavcov nevyhnutná interakcia s SLX4/FANCP proteínom [7]. Ďalším potencionálnym 

partnerom Rad1/Rad10 génu v ICL oprave je nedávno identifikovaný Saw1 proteín, ktorý 

podporuje single-strand annealing (SSA) opravu dvojvláknových zlomov (DSBs) [8]. Saw1, 

for single-strand annealing weakened 1, interaguje fyzicky s Rad1-Rad10, Msh2-Msh3          

a Rad52, ktoré všetky fungujú ako SSA proteíny a slx4∆ a saw1∆ mutanty sú defektné v 

odstraňovaní 3′ nehomologických koncov [9]. 

Rad1/Rad10 je súčasťou proteínového komplexu NEF1 (nucleotide excision repair 

factor) komplexu, ktorý na seba viaže Rad14 proteín rozpoznávajúci poškodenie DNA a je 

schopný štiepiť na 5` mieste tohto poškodenia. Rad1/Rad10 obsahuje odlišné domény 

vzhľadom na ich funkciu. Oba proteíny obsahujú tandemovo opakujúce helix-hairpin-helix 

(HhH) domény na C konci, potrebné pre ich heterodimerizáciu a aktívne miesto 

s konzervovaným ERCC4 nukleázovým motívom ležiace v blízkosti HhH domény. Pri 

mutagenéze s hydroxylamínom, ktorý deaminuje cytozín na uracyl a indukuje GC→AT 

tranzície boli potvrdené dve mutácie, jedna v kodóne 750 (zámena Lys na Glu) a druhá 

v kodóne 752 (zámena Ser na Asn), ktoré preukázali UV citlivosť a rekombinačnú 

proficienciu a zachovanú nukleázovú aktivitu [10]. Nakoľko tieto mutácie znemožňujú 

interakciu Rad1 s Rad14 proteínom, sa tento mutant stáva zaujímavý z hľadiska štúdie NER-

nezávislej funkcie Rad1/Rad10. 

Našou snahou bolo a bude uskutočniť experimenty, ktoré by pomohli objasniť 

interakciu ďalších partnerov podieľajúcich sa na nasmerovaní Rad1 na miesto ICL ako na 

genetickej, tak i na biochemickej úrovni. V spolupráci s laboratóriom v Oxforde sme 

pripravili rad1, rad14, saw1, slx4 jednoduché a rad1 rad14, rad1 saw1 a rad1 slx4 dvojité 

mutanty, ktoré sme testovali na citlivosť voči yperitu v G1, S a G2 fáze bukového cyklu 

a stanovili citlivosť týchto mutantov na úrovni tvorby DSBs pomocou pulznej gélovej 

elekroforézy v bunkách synchronizovaných v S fáze bunkového cyklu a v prípade rad1 rad14 

mutanta aj v G1 a G2 bunkovej fáze. 
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Materiál a metódy 

Vo všetkých experimentoch boli bunky kultivované buď v tekutom YPD médiu do 

exponenciálnej fázy rastu, alebo kultivované 2 dni na YPD miskách pre teplote 30˚C. 

Kvasinkové kmene používané v tejto štúdii sú uvedené v tabuľke 1. Synchronizácia 

prebiehala v tekutom YPD, v prípade G1 fázy sme pridali do média 6µg/ml kvasinkového α 

párovacieho faktora a kultivovali 3 h pri 30°C, v prípade G2 fázy 15µg/ml nokodazolu 

kultivovali 3 h pri 30°C a S fázy po odstránení α faktora inkubácia v čerstvom YPD 50 min 

pri 30°C. Pri stanovení prežívania sme bunky v hustote 2x107 buniek/mL, synchronizované 

v jednotlivých fázach bunkového cyklu, ovplyvňovali 0, 1, 10, 100, a 1000 µM 

koncentráciami yperitu (HN2) 1 hod. miešaním a vysievali na YPD platne a kultivovali 4-5 

dní. Experimenty sme zopakovali najmenej trikrát a určili smerodajnú odchýlku. Paralelne 

počas stanovenia prežívania sme z jednotlivých bunkových kultúr pripravili bločky a urobili 

pulznú gelovú elektroforézu podľa nami upraveného protokolu od firmy Biorad [11]. 

 
Tab. 1. Zoznam použitých kmeňov odvodených z izogénneho kmeňa BY4741. 

Názov kmeňa genotyp zdroj 

BY4741 MATa his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0 EUROSCARF 

rad1 BY4741 rad1::KanMx EUROSCARF 

rad14 BY4741 rad14::HphMX EUROSCARF 

saw1 BY4741 saw1 ::HphMX EUROSCARF 

slx4 BY4741 slx4::HphMX EUROSCARF 

rad1rad14 BY4741 rad1::KanMx rad14::HphMX P. McHugh 

rad1saw1 BY4741 rad1::KanMx saw1::URA3 ÚEO SAV 

rad1slx4 BY4741 rad1::KanMx slx4::HphMX P. McHugh 

 

Výsledky a diskusia 

 

 
Obr.1 Stanovenie % prežívania v divom kmeni (BY4741) a u rad1, rad14, mus81 a slx4 mutantov v S fáze 

(A)a rad1 a rad14 mutantov v G1 (B) a G2 (C) fáze a bunkového cyklu. 
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Obr.2 Stanovenie % prežívania v divom kmeni (BY4741) a u rad1 mutanta transformovaného plazmidmi 

pRR117 rad1E750KS752N, pRR117RAD1WT  a YCp50 v G1 (D) a S (E) fázach bunkového cyklu. 
 

 
Obr.3 Indukcia DSBs v divom kmeni (BY4741) a v rad1, rad14 a rad1rad14 mutantoch v G1, S a G2 

fázach bunkového cyklu. 
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Obr.4 Stanovenie % prežívania v divom kmeni (BY4741) a v rad1, saw1, rad1saw1 a rad1, slx4, rad1slx4 

mutantoch v G1, S a G2 fázach bunkového cyklu a sledovanie tvorby DSBs v týchto bunkách. 
 

Ako už bolo spomenuté, XPF-ERCC1 je jediný medzi NER proteínmi, ktorý 

zodpovedá za rezistenciu voči ICL - indukujúcim látkam. Mutácie v ERCC1 u myší vedú 

k fenotypu podobnému FA a nedávno sa mutácie v XPF našli u pacientov s FA [4]. 

Predpokladá sa, že XPF-ERCC1 účinkuje vo FA - závislej ICL opravnej dráhe. Z našich 

výsledkov vyplýva, že sa podobne správa aj Rad1 nukleáza u S. cerevisiae. Rad1 má tiež NER 

nezávislú úlohu v S fáze špecifickej ICL oprave (Obr.1), pre ktorú nie je potrebná interakcia s 

Rad14 (u mutanta rad1 E750K S752N) na rozpoznanie poškodenia DNA, ale je stále 

zachovaná nukleázová aktivita (Obr.2). PFGE analýza v rad1rad14 mutantovi ukázala, že 

NER - nezávislá funkcia Rad1 chráni ICL - zastavené replikačné vidlice pred kolapsom 

a vznikom DSBs (Obr.3). Ďalej sme chceli definovať funkcie Rad1 proteínu v spojitosti s jej 

možnými interakčnými partnermi v snahe rekonštitúcie opravnej dráhy. Pri stanovení 

genetických interakcií Rad1 proteínu so Saw1 a Slx4 sme nepozorovali zvýšenú citlivosť 

oproti jednoduchému rad1 mutantovi (Obr.4), čo naznačuje, že Slx4 ani Saw1 nie sú 

zodpovedné za pritiahnutie Rad1 k miestu ICL poškodenia v S fáze bunkového cyklu. Pre 

identifikáciu NER - nezávislých S fázovo - špecifických interakčných partnerov Rad1 chceme 

tento proteín tagovať pomocou afinitného epitopu v rad14∆ bunkách (v neprítomnosti NER) 

zastavených v G1 a uvoľnených do S fázy simultánne v prítomnosti alebo neprítomnosti ICL-

indukujúcej látky, následne stiahnuť a identifikovať interakčných partnerov hmotnostnou 

spektrofotometriou a potvrdiť interakcie pomocou koimunoprecipitácie (Co-IP). 

 

Záver 

Naše výsledky potvrdzujú špecifickú funkciu Rad1 proteínu v oprave ICL poškodení 

počas S fázy bunkového cyklu, ktoré nie je závislá na NER opravnej dráhe. Táto funkcia 
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zahŕňa jeho nukleázovú aktivitu a nie je závislá na Saw1 a Slx4 proteínoch. Ďalším štúdiom 

genetických interakcii rad1 s partnermi identifikovanými pomocou hmotnostnej spektrometrie 

chceme charakterizovať Rad1-závislú dráhu opravy ICL poškodení špecifickú pre S fázu 

bunkového cyklu. Chceme tiež overiť, či analogicky k situácii v cicavčích bunkách, kde je 

SNM1A-závislá dráha opravy ICL cez PIP box a UBZ doménu prítomnú v sekvencii 

samotného SNM1A prepojená s monoubiquitinovaným PCNA (proliferating cell nuclear 

antigen), a teda procesom replikácie DNA, je aj Pso2-závislá dráha v kvasinkách takto 

prepojená s procesom replikácie.  
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Abstract 

Isolation and identification of carbonic anhydrase IX PG domain: issue of anomalous gel mobility 
PG domain is a specific part of the tumour marker carbonic anhydrase IX (CAIX), structure of which 

has not been fully elucidated so far. With prospects of future NMR analysis, our aim was to produce recombinant 
PG domain in Escherichia coli. The expression system was designed to express PG domain in fusion with 
thioredoxin and His-tag to facilitate its expression and purification process. Therefore the main goal of our work 
was to optimize the isolation of native PG domain. However, because of complications with its visualisation and 
identification after the enzymatic cleavage of Trx-PG fusion protein, we utilized immunoprecipitation using anti-
His antibody to distinguish individual cleavage products. Western blotting with anti-CAIX antibody (M75)  
successfully detected PG domain post immunoprecipitation. Moreover, in this work we confirmed an anomalous 
SDS-PAGE migration of PG domain which is caused probably by its acidic character resulting in insufficient 
affinity of SDS to such a protein structure.  
 

Keywords: PG domain; Escherichia coli; SDS-PAGE; immunoprecipitation; gel mobility 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Karbonická anhydráza IX (CAIX) sa, ako jediná z rodiny α karbonických anhydráz, 

vyznačuje N-terminálnou extracelulárne lokalizovanou proteoglykánu podobnou (PG) 

doménou. Pravdepodobne najmä vďaka nej je CAIX schopná katalytickej aktivity pri nízkom 

pH typickom pre hypoxické prostredie prítomné v nádorovom tkanive [1].  

Potenciál štúdia tejto nádorovo-špecificky nadexprimovanej štruktúry spočíva v jej 

ďalšom experimentálnom, či dokonca klinickom využití v budúcnosti. Doposiaľ nám však nie 

sú známe žiadne štúdie zaoberajúce sa štrukturálnou analýzou PG domény. Vzhľadom na 

pomerne malú veľkosť PG domény (8 kDa), pravdepodobne najvhodnejšou metódou pre 

analýzu jej štruktúry je NMR spektroskopia. Pre realizáciu tejto metódy je vo väčšine 

prípadov nutné izotopové značenie (15N, 13C, prípadne 2H) vstupnej molekuly, v našom 

648



prípade izolovanej PG domény. 

V súčasnosti sú izotopovo značené rekombinantné proteíny získavané najmä 

nadprodukciou v bakteriálnom expresnom systéme v bunkách Escherichia coli kultiváciou v 

minimálnom M9 médiu s obsahom 13C značenej glukózy a 15N značeného chloridu alebo 

síranu amónneho [2]. Naším cieľom bolo optimalizovať túto metódu s použitím izotopovo 

neznačených chemikálií, aby ju bolo možné aplikovať v budúcnosti na navrhnutie postupu 

kultivácie s 13C, 15N-značeným médiom. Zároveň bolo naším cieľom realizovať izoláciu 

a purifikáciu PG domény exprimovanej vo fúzii s tioredoxínom (Trx) a His-tagom. 

 

Materiál a metódy 

Expresia v Escherichia coli, kultivácia v modifikovanom M9 médiu 

 Bol použitý kmeň E. coli C41(DE3) transformovaný vektorom pJK100EK-PG. 

Jednotlivé kroky prípravy expresného systému boli cieľom citovanej diplomovej práce [3]. 

 Zloženie M9 média bolo na základe rastu buniek modifikované podľa Studiera [4]. 

Podmienky boli stabilne udržiavané (pH 7,2; 29 °C) a po dosiahnutí OD600 = 1,4 bola 

indukovaná expresia cieľového proteínu roztokom izopropyl β-D-1-tiogalaktopyranozidu 

(IPTG, 1 mM). Zároveň bol zapnutý prítok 0,117 µl/min 10 %-nej glukózy navrhnutý podľa 

Rossa [5]. Konečný objem kultúry bol scentrifugovaný a bunkový sediment uskladnený pri – 

20 °C. 

Izolácia a purifikácia fúzneho proteínu (sonikácia, IMAC, dialýza) 

 Bunky z fermentácie boli resuspendované v sonikačnom roztoku a vystavené 

cyklickému (8 cyklov) pôsobeniu ultrazvuku (15 s) vystriedanom chladením zmesi (45 s). 

Centrifugáciou získaný supernatant bol analyzovaný imobilizovanou kovovo-iónovou 

afinitnou chromatografiou (IMAC; AKTA avant, GE Healthcare) založenou na interakcii Ni-

NTA častíc s His-tagom Trx-PG. Eluovaná frakcia bola dialyzovaná  a sediment v 

zdialyzovanom roztoku bol odstránený centrifugáciou. V supernatante bola stanovená 

koncentrácia proteínov Bradfordovej metódou [6]. 

Enzymatické štiepenie pomocou enterokinázy a imunoprecipitácia 

Produkty enzymatickej reakcie zloženej zo supernatantu po dialýze, dH2O a roztoku 

enterokinázy (EK) s empiricky adjustovaným riedením boli použité ako vstupná zmes pre 

imunoprecipitáciu (IP). Použité boli protilátky: mouse anti-His IgG1-κ (Invitrogen) s afinitou 

voči His-tagu (konjugovaný s Trx) a kontrolná izotypicky zhodná protilátka (IgG) na 
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vylúčenie nešpecifických väzieb. Zmes bola inkubovaná 1 h s príslušnou protilátkou. 

Následne boli na 1 h pridané magnetické guličky konjugované s proteínom A/G. Separácia 

imunoprecipitátu bola zabezpečená neodýmiovým magnetom. Z povrchu magnetických 

guličiek boli imunokomplexy vytesnené elučným roztokom. Získané frakcie boli 

precipitované v acetóne cez noc pri -20 °C a precipitát bol resuspendovaný v zmesi 

vzorkového pufru a TBS. 

SDS-PAGE  

Separácia proteínov bola dosiahnutá elektroforézou na polyakrylamidovom géle s 

použitím dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE) za redukujúcich alebo neredukujúcich 

podmienok podľa Laemmliho [7] alebo využitím modifikovanej metódy podľa Schäggera [8]. 

Denaturácia proteínov vo vzorke sa dosiahla zmiešaním so vzorkovým pufrom a podľa 

potreby aj následným zahriatím na 95 °C na 10 min. Hustota gélu bola vyberaná v závislosti 

od hmotnosti proteínov záujmu. Elektroforéza prebiehala pri napätí 130 V.  

Western Blotting 

Proteíny boli z gélu prenesené na polyvinylidéndifluoridovú (PVDF) membránu 

(Serva) pri 60 mA v semi-dry aparatúre (Owl). Membrána bola blokovaná 30 min v 5 %-nom 

odtučnenom mlieku v TBST. Cez noc bola membrána inkubovaná s primárnou protilátkou: 

monoklonálna mouse anti-His IgG1-κ (Invitrogen) a M75 (Virologický ústav SAV). Po 

premytí membrány v TBST nasledovala 1 h inkubácia so sekundárnou HRP-značenou 

protilátkou: polyklonálna goat anti-mouse IgG-HRP (Sigma-Aldrich). HRP-katalyzovaná 

chemoluminiscenčná reakcia bola vyvolaná inkubáciou membrány so zmesou H2O2 a 

luminolu (Millipore). Signál bol zachytený expozíciou membrány na svetlocitlivý film a po 

ukončení expozície bol film vyvolaný a voľne vysušený. 

 

Výsledky a diskusia 
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Obr. 1. SDS-PAGE – 12 %-ný Tris-glycínový gél so vzorkami: vzorka z fermentácie odobratá pred indukciou (F 
0 h); vzorka z fermentácie odobratá 15 h po indukcii (F 15 h); vzorka z fermentácie odobratá 20 h po indukcii (F 
20 h); peleta po sonikácii (PS); supernatant po sonikácii (SNS); „flow through“ frakcia nezachytená pri IMAC-u 

(FT); „wash“ premytá frakcia pri IMAC-u (W); peleta po dialýze (PD); supernatant po dialyze (SND) 
 

Exprimovali sme fúzny proteín Trx-PG v modifikovanom M9 médiu počas 

fermentácie v laboratórnom fermentore. Po rozbití buniek sonikáciou, purifikácii pomocou 

IMAC-u, dialýze eluátu a centrifugácii dialyzovaného roztoku boli vzorky z jednotlivých 

krokov analyzované pomocou SDS-PAGE (Obr. 1). Koncentrácia proteínov v supernatante po 

dialýze (SND) stanovená podľa Bradfordovej bola 981,5 µg/ml (~1 mg/ml). 

Ďalším krokom pre zisk natívnej PG domény bolo poštiepenie Trx-PG pomocou EK. 

Potrebné množstvo EK bolo empiricky vybrané na základe analýzy série enzymatických 

reakcií s rozdielnou koncentráciou enzýmu. Použitý vektor bol dizajnovaný tak, aby 

produktmi štiepenia Trx-PG boli natívna PG doména a Trx konjugovaný s His-tagom. Na 

reakciu boli pripravené riedenia zásobného roztoku EK (7 U/µl): 3; 10; 30; 100 a 300-násobné 

riedenie. Po elektroforetickej separácii vzoriek zo štiepení bol viditeľný očakávaný gradient 

(Obr. 2). Produkty sme očakávali dva, nielen jeden ako sa javí na géle. Avšak pri malých 

kyslých proteínoch so záporným nábojom, medzi ktoré patrí aj PG doména (Obr. 3), môže byť 

identifikácia pomocou SDS-PAGE problematická. Tento jav je pravdepodobne spôsobený 

nedostatočnou afinitou SDS voči záporne nabitej štruktúre, a teda anomálnou gélovou 

migráciou [9-11]. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na oddelenie Trx a PG domény metódou 

imunoprecipitácie (IP) a detekciu pomocou Western blotting-u (WB). 

 

 
Obr. 2. SDS-PAGE – 16 %-ný Tris-tricínový gél so vzorkami: supernatant po dialýze (SND); enzym. reakcia s 
3x riedeným roztokom EK (3x EK); enzym. reakcia s 10x riedeným roztokom EK (10x EK); enzym. reakcia s 

30x riedeným roztokom EK (30x EK); enzym. reakcia so 100x riedeným roztokom EK (100x EK); enzym. 
reakcia s 300x riedeným roztokom EK (300x EK) 
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Obr. 3. Analýza hydrofility aminokyselinovej sekvencie PG domény vygenerovaná na genscript.com [12]; 
červená farba – kyslé rezíduá; modrá farba – zásadité rezíduá; zelená farba – hydrofóbne rezíduá bez náboja; 

čierna farba – ostatné rezíduá 
 

 
Obr. 4. Reprezentatívne imunobloty tioredoxínu (Trx), fúzneho proteínu (Trx-PG) a PG domény (PG) vo 

frakciách z imunoprecipitácie (IP) anti-His protilátkou: supernatant (SN); kontrolný supernatant (SNC); premytie 
(„wash“,W); kontrolné premytie (WC); imunoprecipitát (IP); kontrolný imunoprecipitát (IPC) 

 

Získaný signál WB (Obr. 4) s použitou anti-His primárnou protilátkou je konzistentný 

s úspešnou IP, ale nevyhovuje molekulovej hmotnosti Trx. Afinita anti-His protilátky voči 

Trx však bola overená v predchádzajúcich experimentoch (dáta neuvedené). Je však možné, 

že došlo k strate Trx v niektorom z krokov IP (priama väzba His-tagu Trx na Fe jadro 

guličiek; rozpustnosť v acetóne) a signál je výsledkom prítomnosti protilátok v daných 

dráhach. Alternatívne došlo k ovplyvneniu elektroforetickej mobility Trx. Overením by 

bola redukcia vzoriek (vynechaná na zabránenie interferencie IgG ľahkých reťazcov pri 

WB), resp. detekcia len pomocou sekundárnej protilátky. 

V prípade protilátky M75 sa zdá byť jej afinita silnejšia voči fúznemu proteínu než 

voči izolovanej PG doméne. Každopádne potvrdila prítomnosť PG domény medzi produktami 

štiepenia po EK (signál v SN a SNC) a aj anomálne pomalú gélovú migráciu.   

 

Záver 

V práci sme exprimovali a izolovali Trx-PG fúzny proteín, ktorý sme podrobili 

štiepeniu enterokinázou za účelom liberácie voľnej PG domény. Kvalitatívna kontrola 
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postupu metódou SDS-PAGE nepotvrdila prítomnosť PG domény v zmesi po štiepení. 

Skutočnú prítomnosť PG domény a hypotézu o jej anomálnej pohyblivosti pri SDS-PAGE 

sme potvrdili jej detekciou po imunoprecipitácii anti-His protilátkou. Výsledky taktiež 

naznačujú, že afinita protilátky M75 je značne výraznejšia voči PG doméne vo fúzii s Trx než 

voči jej natívnej forme. V ďalších experimentoch sa plánujeme sústrediť na objasnenie 

signálu detegovanom po použití anti-His a anti-mouse protilátky po IP a taktiež na 

optimalizáciu purifikácie PG domény vo väčšom meradle. 
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Abstract 

Measurement and cauculation of human recombinant prethrombin 2 activity 
Thrombin is one of the serine proteases and has an irreplaceable role in blood coagulation. It plays a  

key role in the conversion of inactive fibrinogen to active fibrine. For the production of recombinant thrombin 
many of its precursors are used for e.g. prethrombin 2. It is the smallest precursor and has only four disulfidic 
bonds and this is one of the reasons why we have chosen this precursor. Prethrombin-2, produced in E. coli host 
cells, aggregates into inclusion bodies which leads to the necessity of its isolation and solubilization. In further 
steps we have concentrated on activation of the prethrombin 2 by enterokinase. As the last step we have 
allocated enzymatic activity by substrate for thrombin, while active thrombin cleaves chromogenic substrate and 
the reaction is based on change of color. 
 

Keywords: prethrombin 2, inclusion bodies, dialysis, substrate for thrombin, activity  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Trombín ako serínová proteáza pochádza z chymotrypsínovej rodiny, ktorá zahŕňa 

enzýmy zapojené do trávenia a degradačných procesov, krvnej koagulácie, bunkovej imunity 

a smrti [1]. Po vytvorení v krvnom riečisku z neaktívneho prekurzora pretrombínu, trombín 

zohráva dve dôležité a paradoxne opozitné funkcie. V prvom rade pôsobí ako prokoagulačný 

faktor, ktorého úloha spočíva v premene vláknitej formy fibrinogénu na nerozpustnú 

zrazeninu fibrín, ktorá ukotvuje krvné doštičky do miesta poranenia a iniciuje proces hojenia 

rán [2]. V kontraste trombín pôsobí ako antikoagulant prostredníctvom aktivácie proteínu C 

[3].  

Samotný trombín pozostáva z dvoch polypeptidových reťazcov zložených z 36 

(reťazec A) a 259 (reťazec B) aminokyselinových zvyškov, kovalentne spojených cez 

disulfidickú väzbu medzi rezíduami C1 a C122 [4]. Štruktúrne postavenie radí reťazec A na 

zadnú časť molekuly trombínu, naproti tomu reťazec B stavia na prednú stranu molekuly, kde 

sprostredkúva prístup k aktívnemu miestu a všetkým funkčným epitopom enzýmu [5].  

Na produkciu rekombinantného trombínu sa využívajú jeho rôzne prekurzory,  ako 

napr. pretrombín-2 [6]. Tento aktivačný intermediát α-trombínu odpovedá časti C- 

terminálneho konca protrombínu v úseku Thr272-Glu579. Polypeptidový reťazec 
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pretrombínu-2 je zložený z 308 aminokyselín a má jedno glykozylačné miesto na Asn373 a 

štyri disulfidické mostíky Cys293-Cys439, Cys348-Cys364, Cys493-Cys507 a Cys521-

Cys551, čo ho robí výhodnejším oproti iným prekurzorom, ktoré obsahujú viac disulfidických 

mostíkov. Aj táto vlastnosť predstavovala jeden z dôvodov, prečo sme sa v tejto práci 

zamerali na pretrombín-2 produkovaný v hostiteľských bunkách Escherichia coli. [7]. 

 Pretrombín-2 sa v tomto systéme exprimuje v podobe inklúznych teliesok, preto musí 

byť z týchto bunkových agregátov solubilizovaný, izolovaný a následne revitalizovaný. 

Solubilizáciu je možné vykonať pomocou silných aniónových detergentov a chaotropných čindiel 

a následne ho opäť renaturovať použitím vhodného pufru [8]. V tejto práci sa nám podarilo 

úspešne izolovať rekombinantný proteín z inklúznych teliesok a následne sme sa zamerali na 

stanovenie enzýmovej aktivity pomocou substrátu pre trombín, kde aktívny trombín štiepi 

chromogénny substrát, pričom reakcia je založená na farebnej zmene. 

 

 
 

Obr. 1. Zloženie protrombínu a pretrombínu-2,obrázok znázorňujúci jednotlivé fragmenty 1 a 2, A a B reťazec 
spojený disulfidickou väzbou  

 

Materiál a metódy 

Izolácia a purifikácia inklúznych teliesok: sediment bunkovej kultúry obsahujúci 

konštrukt pJK100-HTEKPT2, ktorý bol po fermentácii skladovaný pri -20°C, sme 

rozsuspendovali v 25 ml homogenizačnom roztoku (50 mmol.dm-3 Tris HCl, 150 mmol.dm-3 

NaCl, 20 mmol.dm-3 β-merkaptoetanol, 5 mmol.dm-3 EDTA, pH = 8,0). Následne sme bunky 

homogenizovali 10 minút pomocou ultrazvuku. Sonikácia prebiehala na prístroji SONOPULS 

(BANDELINE), s nastavením: 20 % výkonu a cyklus 15 s sonikácia a 45 s pauza. 

 Homogenizované bunky sme následne centrifugovali (UNIVERSAL 320R, Hettich) 

10 minút pri 9000 ot. min-1  pri 4°C. Sediment sme rozpustili v 50 ml premývacieho roztoku I 

(50 mmol.dm-3 Tris HCl, 150 mmol.dm-3 NaCl, 20 mmol.dm-3 β-merkaptoetanol, 5 mmol.dm-

3 EDTA, 1 % Triton X-100, pH = 8,0) a odobrali vzorku na SDS PAGE, ktorá predstavovala 

frakciu proteínov uvoľnených detergentom. Inklúzne telieska sme trikrát premyli v 
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premývacom roztoku II (50 mmol.dm-3 Tris HCl, 150 mmol.dm-3 NaCl, 20 mmol.dm-3 β-

merkaptoetanol, 1 % Triton X-100, pH = 8,0) a opäť centrifugovali. 

Sediment, ktorý obsahoval nerozpustnú frakciu proteínov, sme rozsuspendovali v 

solubilizačnom roztoku (50 mmol.dm-3 Tris HCl, 150-500 mmol.dm-3 NaCl, 5 mmol.dm-3 β-

merkaptoetanol, 8 mol.dm-3 močovina, pH = 8,0) s dôrazom na pH roztoku v závislosti od 

hodnoty izoelektrického bodu rekombinantného proteínu. Zmes sme uskladnili na dobu 12 h 

pri 4°C. Po centrifugácii sme získali supernatant obsahujúci cieľový proteín. Aby sme overili 

účinnosť solubilizácie proteínu, odobrali sme vzorku zo supernatantu, ale aj sedimentu. 

Vzorky sme analyzovali SDS PAGE gélovou elektroforézou. 

Pomocou kontinuálnej dialýzy pri teplote 4 °C sme dialyzovali solubilný proteín cez 

noc v roztoku s objemom 50 - 100 x väčším ako bol objem vzorky proteínu. Pri kontinuálnej 

dialýze sme postupovali vo viacerých krokoch s rôznymi dialyzačnými roztokmi, pričom sme 

dbali na pH konkrétnych roztokov v závislosti od hodnoty izoelektrického bodu 

rekombinantného  proteínu. V jednotlivých po sebe nasledujúcich krokoch sme odstránili 

chaotropné činidlá, zabezpečili oxidáciu disulfidických väzieb a renaturáciu proteínu 

a v neposlednom rade purifikáciu makromolekúl od nízkomolekulárnych látok.  

Aktivované prekurzory, ako aj komerčný trombín (Sigma), boli určené na meranie 

aktivity pomocou chromogénneho substrátu pre trombín N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Arg p-

nitroanilide acetate salt (Sigma). Pomocou prístroja UV-1800 UV Spektrofotometer 

(Shimadzu) sme monitorovali uvoľňovanie p-nitroanilínu hydrolýzou substrátu pri 405 nm 

a 37°C. Reakčná zmes pozostávala zo 100 µl 10 x reakčného pufru pre trombín (0,5 mol.dm-3 

Tris HCl, 1,5 mol.dm-3 NaCl,, pH = 8,0), 200 µl chromogénneho substrátu pre trombín s 

koncentráciou 1,25 mg/ml, 0,5 mg prekurzora trombínu a doplnená bola do 1000 µl ddH20. 

Ako blank sme použili reakčnú zmes bez obsahu rekombinantného proteínu. 

Spektrofotometrický prístroj sme prednastavili na parametre tak, aby bola absorbancia meraná 

každé 2 sekundy počas celých 60 minút pri vlnovej dĺžke 405 nm. Po uplynutí času sme 

získali údaje, s ktorými sme ďalej pracovali. Získané hodnoty sme dosadili do rovnice na 

výpočet aktivity enzymatickej reakcie a jednotlivé výsledky porovnali.  

 

Výsledky a diskusia 

Nakoľko sa cieľový proteín produkuje vo forme inklúznych teliesok, dôležitým 

krokom nášho experimentu bola purifikácia a solubilizácia inklúznych teliesok. Ako sme 

uvádzali vyššie (Materiál a metódy), postupovali sme podľa uvedených podmienok a po 
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jednotlivých krokoch sme odoberali vzorku na elektroforetickú analýzu pomocou SDS-

PAGE. 

Po ultrazvukovej homogenizácii bunkovej kultúry, centrifugácií a niekoľkonásobnom 

premytím sedimentu rôznymi roztokmi (Materiál a metódy) sa nám podarilo vyizolovať cieľový 

proteín vo forme inklúznych teliesok, nasledujúcim krokom bola ich solubilizácia.  

 

a)   b)  

 
Obr. 2a). SDS-PAGE, dráha 1 predstavuje štandard molekulovej hmotnosti, dráha 2 frakciu proteínov 

rozpustných v cytoplazme, dráha 3 frakcia proteínov rozpustných v cytoplazme po opätovnej homogenizácii, 
dráha 4;5 frakcia proteínov uvoľnených detergentom triton X- 100, dráha 6 frakcia nerozpustných proteínov, 

dráha 7 frakcia proteínov solubilizovaných v 4 mol.dm-3 močovine  
Obr.2b) SDS-PAGE znázorňujúce štiepenie HTEKPT2 enterokinázou, dráha A znázorňuje štandard 

molekulovej hmotnosti, dráha B HTEKPT2 v neštiepenej forme, dráha C HTEKPT2 po štiepení enterokinázou 
 

 

Revitalizované a purifikované prekurzory trombínu sme následne aktivovali pomocou 

enterokinázy. Pri stanovovaní aktivity α-trombínu pomocou chromogénneho substrátu pre 

trombín sme získali dáta v zmene absorbancie po 60 minútach reakcie v porovnaní so zmenou 

absorbancie pri použití komerčného trombínu. Získané dáta sme dosadili do vzorca [I.] a vyjadrili 

jednotlivé hodnoty aktivity rekombinatného trombínu a komerčného a navzájom dané hodnoty 

porovnali. 
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Obr. 3  Hodnoty absorbancie chromogénneho substrátu po hydrolýze  za 60 minút, oranžová šípka 
predstavuje hydrolýzu substrátu komerčným trombín a modrá šípka rekombinantným proteínom HTEKPT2  

 

 

A – absorbancia chromogénu; 

Vr – finálny objem reakcie; 

m – hmotnosť pridaného enzýmu do reakcie; 

t – doba trvania reakcie; 

Ɛ – molárny extinkčný koeficient; 

l – hrúbka kyvety. 

[I.]  

 

Záver 

Pri danom experimente sa nám podarilo vyizolovať a následne solubilizovať 

rekombinantný proteín HTEKPT2. Pomocou enterokinázy sme ho štiepili, čím sme ho 

aktivovali na α–trombín. Spektrofotometrickou analýzou sme monitorovali hydrolýzu 

chromogénneho substrátu pre trombín a získané údaje sme dosadili do rovnice [I] pre výpočet 

aktivity. Hodnoty aktivity komerčného trombínu predstavovali 4,484 U/mg, oproti 
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čomu hodnoty nášho rekombinantného HTEKPT2 boli 1,265 U/mg. To v konečnom dôsledku 

predstavovalo 30,04% podiel z aktivity komerčného trombínu. 
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Abstract 

Detection and inhibition of biofilm formation in Listeria monocytogenes 
Listeria monocytogenes is a Gram-positive bacterium, able to survive and grow in water, soil, 

agricultural products, various foods and the food-processing environment. The ubiquitous nature of the organism, 
coupled with its ability to colonize food-processing surfaces by forming biofilms, causes it to be of a major 
concern to the industry. Twenty-nine L. monocytogenes strains isolated from samples of meat processing plant 
environment were screened for biofilm production and for capacity to adhere to stainless steel surfaces. Strains 
were found as weak or moderate biofilm producers and only 17 % of strains were strong biofilm producers. The 
listerial antiadhesive activities of selected plant extract and essential oils were evaluated. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Listeria monocytogenes je gram-pozitívna, tyčinkovitá baktéria, bežne sa vyskytujúca 

v ovzduší, pôde a vode. Je pôvodcom listeriózy, vzácnej ale smrteľnej infekčnej choroby 

spôsobenej konzumáciou kontaminovaných potravín, ktorá postihuje predovšetkým tehotné 

ženy, novorodencov a dospelé osoby s oslabeným imunitným systémom. Má schopnosť rásť 

pri nízkych teplotách (napr. v chladničke), toleruje soľ a nízke pH [1], čo jej umožňuje 

množiť sa v potravinárskych zariadeniach. 

Listeria monocytogenes, okrem toho, že vytvára voľne vyskytujúce sa bunky v 

prostredí, má taktiež schopnosť tvoriť biofilm na širokom spektre živých i neživých povrchov. 

Biofilm je mnohobunkový matrix baktérií, ktoré sú obklopené extracelulárnymi 

polysacharidmi nazývanými glykokalyx. Glykokalyx predstavuje fyzickú bariéru, ktorá je 

silne aniónová, a tým ochraňuje bakteriálnu kolóniu pred vonkajšími činiteľmi [2]. Bunky v 

biofilme majú vďaka tomu vyššiu odolnosť proti dezinfekčným a toxickým látkam, 

mechanickému poškodeniu, UV žiareniu, bakteriofágom alebo predátorom. V organizme 

človeka alebo živočíchov lepšie odolávajú pôsobeniu imunitného systému [3]. 

Cieľom práce bolo stanoviť tvorbu biofilmu na polystyrénových a nerezových 

povrchoch u 29 kmeňov Listeria monocytogenes izolovaných zo vzoriek zo závodu na 

spracovanie mäsa a overiť potenciálny antiadhézny účinok extraktov z rastlín rastúcich na 

Slovensku. 
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Materiál a metódy 

Tvorba biofilmu na polystyrénových povrchoch 

200 µl upravenej nočnej kultúry (18 hod., 37ºC) sme napipetovali do jamiek 96 

jamkovej mikrotitračnej platničky a kultivovali 24 hodín pri teplote 37°C bez trepania. Po 

skončení kultivácie a odstránení planktonických buniek sme vytvorený biofilm farbili 

kryštálovou violeťou použijúc metódu podľa [4].  Absorbanciu pri vlnovej dĺžke 570 nm sme 

stanovili na spektrofotometri Varioskan Flash. Výsledné hodnoty sú priemerom štyroch 

nezávislých pokusov s tromi paralelnými stanoveniami pre každý kmeň. 

Tvorba biofilmu na nerezovej oceli 

Na stanovenie sme použili kupóny z nerezovej ocele presných rozmerov a postup 

podľa [5]. Počet buniek adherovaných na kupóny po 6 dňovej statickej kultivácii sme vyjadrili 

ako logCFU/cm2. 

Stanovenie antiadhézneho účinku rastlinných extraktov 

  Z upravenej nočnej kultúry sme pipetovali 180 µl do jamiek mikrotitračnej platničky, 

pridali sme 20 µl rastlinného extraktu  v rôznych koncentráciách a platničku sme inkubovali 

24 hodín pri teplote 37°C bez trepania. Do niekoľkých jamiek sme rastlinný extrakt  

nepridávali a tieto jamky nám slúžili ako negatívna kontrola. Po inkubácii sme odstránili 

planktonické bunky a  množstvo vytvoreného biofilmu sme stanovili farbením kryštálovou 

violeťou podľa [4].   

 

Výsledky a diskusia 

Tvorbu biofilmu na polystyrénových povrchoch po 24 hodinovom raste v TSB médiu s 

1% glukózou pri 37°C sme stanovili metódou v mikrotitračných platničkách s využitím 

kryštálovej violete. 10 z 29 kmeňov (34,5 %) sme klasifikovali ako slabých, 14 z 29 kmeňov 

(48,3 %) ako miernych a 5 z 29 kmeňov (17,2 %) ako silných producentov biofilmu. Keďže 

sme o kmeňoch mali údaje týkajúce sa sérotypizácie a u niektorých aj PFGE, na obr. 1, 

dokumentujúcom tvorbu biofilmu, sú kmene zoradené podľa sérotypov. Niektorí autori [6] 

udávajú vyššiu tvorbu biofilmu u oddelenia I, iní naopak u oddelenia II [7]. V našom prípade 

je vizuálne mierne vyššia tvorba biofilmu u oddelenia II (sérotypy 1/2a, 1/2c), ale nie je to 

štatisticky významné. 

Z hľadiska perzistencie v potravinárskych prevádzkach je dôležitá adherencia na 

nerezové povrchy. Tú sme kvantifikovali pomocou stanovenia rastu na nerezových kupónoch 

a vyjadrili ako počet CFU na cm2, pričom počet adherovaných buniek u jednotlivých kmeňov 
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varíroval v rozpätí od 1,25 po 6,5 log CFU/cm2. 

 

 
 

Obr. 1. Tvorba biofilmu kmeňmi L. monocytogenes na polystyrénových povrchoch. Hodnoty sú priemery 4 
nezávislých experimentov s troma paralelnými stanoveniami. 

 
V druhej časti práce sme sledovali potenciálnu schopnosť extraktov z niekoľkých 

rastlín rastúcich na Slovensku inhibovať vznik biofilmu u náhodne vybraných kmeňov 

Listeria monocytogenes. Na obr. 2 je percentuálne vyjadrený pokles absorbancie kryštálovej 

violete po 24 hodinovej inkubácii biofilmu, keď na začiatku boli bunky exponované 

extraktom v daných koncentráciách. 

 

       

      
Obr. 2. Antiadhézny účinok rastlinných extraktov. 

662



 

 Najsilnejší antiadhézny účinok sme pozorovali u Tanacetum parthenium, ktorý znížil 

tvorbu biofilmu o približne 75 %. U extraktov Salvia officinalis a Matricaria recutita sme 

pozorovali podobný účinok a to inhibíciu tvorby biofilmu o cca 60 %. Najmenej účinným bol 

extrakt Chamaemelum nobile. 

 

Záver 

Inhibícia tvorby biofilmu Listeria monocytogenes pomocou rastlinných látok 

s antiadhéznym účinkom je perspektívnou stratégiou, ktorá by mohla prispieť k riešeniu 

problému s perzistenciou listérií v potravinových prevádzkach a rizikom kontaminácie 

potravín. 
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Abstract 

Culture-independent methods for identification of coagulase-negative staphylococci in the microflora of 
sheep products 

The microflora of products made from sheep's unpasteurized milk represents large collection of 
microorganisms. The aim of this study was the characterization of coagulase-negative staphylococci present in 
microflora of sheep products using two culture-independent methods (PCR-DGGE and PCR-TGGE). Using 
universal primers complemetary to gene of elongation factor Tu (tuf gene) we identified the presence of  
Staphylococcus aureus (cuagulase-positive staphylococci), S. epidermidis, S. xylosus, S. chromogenes, S. caprae 
and S. simulans. We also studied dynamics of staphylococcal population during fermentation. Populations of 
S. caprae and S. simulans are acumulated during cheese ripening. Using culture-independent methods we get 
more information of staphylococci species present in sheep's milk as found in culture-dependent studies.  
 

Keywords: coagulase-negative staphylococci; sheep milk products; PCR-DGGE; PCR-TGGE. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikroflóra ovčích produktov vyrobených z nepasterizovaného mlieka je veľmi 

komplexná a bohatá, pričom konkrétne zastúpenie mikroorganizmov je závislé od spôsobu 

prípravy jednotlivých produktov z ovčieho mlieka. Zloženie a dynamiku mikroflóry 

ovplyvňujú fyzikálne faktory ako vlhkosť, hodnota pH, koncentrácia solí ako aj biologické 

podmienky súvisiace s interakciou jednotlivých mikroorganizmov v populácii [1]. 

Koaguláza-negatívne stafylokoky (KNS) sa dlhú dobu považovali za nepatogénne 

mikroorganizmy prirodzene sa vyskytujúce na povrchu kože a slizníc. V dnešnej dobe je 

známe, že sa jedná o podmienené patogény, ktoré sú pôvodcami rôznych závažných infekcií, 

a to predovšetkým u imunokompromitovaných pacientov. Najfrekventovanejšími zástupcami 

z KNS spôsobujúcich infekcie sú Staphylococcus epidermidis, S. haemolyticus, S. 

saprophyticus, S. hominis a S. sciuri [2].  

Z koaguláza-pozitívnych stafylokokov sa v ovčích produktoch pomocou kultivačných 

techník potvrdila prítomnosť S. aureus, ktorý má najväčšie zastúpenie. Z KNS sa v ovčích 

produktoch vyskytujú najmä S. epidermidis, S. caprae, S. warneri, S. simulans S. xylosus S. 

chromogenes, S. gallinarum, S. hominis, S. pascigermentas a S. schleiferi. Na produkcii 

enterotoxínov sa podieľajú kmene S. aureus, S. epidermidis, S. caprae, S. warneri a S. 
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simulans [3]. 

Nárast množstva informácií o mikrobiálnej diverzite mliečnych výrobkov v poslednej 

dobe mal za výsledok vývoj rozmanitých metód nezávislých na kultivácii mikroorganizmov. 

Metódy umožňujú identifikáciu mikroorganizmov až na úrovni kmeňa a zároveň slúžia ako 

nástroj na sledovanie dynamiky mikrobiálnej komunity počas výroby mliečnych produktov. 

Dôležitosť podčiarkuje hľadisko bezpečnosti a kvality výsledného produktu, ale aj vplyv 

výskytu jednotlivých druhov v priebehu dozrievania a ich vplyv na výsledné senzorické 

vlastnosti výrobku [4].  

Nekultivačné metódy sú založené na analyzovaní amplifikovaných úsekov celkovej 

DNA a sú zamerané na skúmanie diverzity a identity mikroorganizmov v jednotlivých 

druhoch mikrobiálnych komunít [5]. 

Gén pre elongačný faktor Tu (tuf gén) je vysoko konzervovaný, široko rozšírený medzi 

mikroorganizmami a má vynikajúcu identifikačnú kapacitu, čo sú základné predpoklady pre 

úspešnú identifikáciu a analýzu dynamiky sledovaného mikroorganizmu v populácii [6]. 

Denaturačná gradientová gélová elektroforéza (DGGE) a teplotná gradientová gélová 

elektroforéza (TGGE) sú metódy založené na elektroforetickom separovaní rovnako dlhých, 

ale sekvenčne odlišných PCR amplifikovaných fragmentov DNA v polyakrylamidovom géli 

so stúpajúcim denaturačným gradientom (DGGE) alebo pomocou stúpajúceho teplotného 

gradientu (TGGE) [7].  

Cieľom našej práce bolo identifikovať prítomnosť KNS a analyzovať dynamiku 

populácie KNS v mikrobiálnej flóre ovčích produktov použitím dvoch nekultivačných metód 

(DGGE a TGGE).  

 

Materiál a metódy 

Na analýzu celkovej stafylokokovej flóry sme použili vzorky celkovej DNA izolovanej 

z produktov vyrobených z nepasterizovaného ovčieho mlieka, 5-dňového syra (vnútro a 

povrch) a bryndze, ktoré pochádzali od piatich rôznych dodávateľov (Farma Súľov, Farma 

Horný Hričov, Farma Pružina, Farma Visolaje, Farma Slopná).  

Referenčné kmene stafylokokov pochádzali z Českej zbierky mikroorganizmov, 

Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR.  

Izolácia DNA a PCR 

Celkovú DNA sme izolovali zo 40 ml mlieka, 500 mg alikvót 5 dňového syra 

a bryndze modifikovanou metódou [8]. DNA sme extrahovali pomocou komerčného kitu 
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PhaseLock Gel® (5 Prime, Nemecko). Izolovanú DNA sme rozpustili v 100 µl vody a 

dlhodobo uchovávali pri -80°C. 

DNA z referenčných kmeňov sme izolovali z 1,5 ml vyrastenej 24 hodinovej kultúry 

kultivovanej pri 37°C pomocou komerčného kitu Cell/tissue genomic DNA extraction kit® 

(Bioteke, Čína). 

 Izolovanú DNA sme použili ako templát na amplifikáciu skúmaného konzervovaného 

úseku tuf génu pomocou primerov, ktorých sekvencie sú uvedené v tab. 1. Forward primer 

obsahoval GC-svorku slúžiacu na vytvorenie diskrétnych pruhov pri analýze pomocou DGGE 

a TGGE.   

 
Tab. 1 Oligonukleotidové primery použité na amplifikáciu tuf génu 

 

Primer Sekvencia (5' → 3') 
Veľkosť 
produktu 

Metóda 

GC-svorka 
CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG 

GGG 
- - 

TUF-F 
TUF-R 

GCC AGT TGA GGA CGT ATT CT 
CCA TTT CAG TAC CTT CTG GTA 

412 bp DGGE 

Tstag422F 
Tuf1039R 

GGC CGT GTT GAA CGT GGT CAA ATC 
TAG TAC GGA AAT AGA ATT GTG G 

321 bp TGGE 

 

Denaturačná gradientová gélová eletroforéza 

 DGGE analýza sa uskutočnila pomocou prístroja The Dcode™ Universal Mutation 

Detection System (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Na analýzu sme používali 6% 

polyakrylamidový gél, ktorý je optimálny pre delenie fragmentov s veľkosťou 300 – 1000 bp, 

pričom sme si pripravili gél s 25 – 60%  gradientom denaturačných činidiel. Separácia 

fragmentov prebiehala v 1x TAE tlmivom roztoku pri podmienkach 70 V po dobu 18 hodín. 

Po separácii sme farbili gél  etídium bromidom (5mg/ml) 20 minút a následne ho odfarbovali 

20 minút v destilovanej vode. Fragmenty DNA sme vizualizovali pomocou UV svetla pri 254 

nm. 

Teplotná gradientová gélová elektroforéza 

 Na separáciu amplifikovaných fragmentov pomocou TGGE sme použili 8% 

polyakrylamidový gél. Elektroforéza sa uskutočnila v 1,5x TAE tlmivom roztoku pri 

podmienkach najskôr 15 minút pri 20 V a 62°C a následne 15 hodín pri 55 V, pričom teplota 

sa zvyšovala z hodnoty 62°C každú hodinu o 0,2°C. Po separácii fragmentov sme gél farbili 

etídium bromidom (5mg/ml) po dobu 15 min. a následne sme ho odfarbovali po dobu 45 

minút v 1x TAE. Fragmenty DNA sme vizualizovali pod UV svetlom pri 254 nm. 

Príprava eluátov a PCR reamplifikácia 
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DNA získanú elúciou z diskrétnych pruhov očakávaných veľkostí, ktoré sme vyrezali 

z gélu, sme použili ako templát pre PCR reamplifikáciu, pričom sme použili forward primer 

bez GC-svorky a nepridávali sme MgCl2. PCR produkty sme prečistili pomocou komerčného 

kitu ExoSAP-IT® PCR Product Clean-Up kit (Affymetrix, USA) a dali sekvenovať. 

Sekvenácia sa uskutočnila na Katedre molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK. 

Identifikácia sekvencií mikroorganizmov 

 Špecifické sekvencie tuf génu sme analyzovali pomocou Chromas Lite software 

(verzia 2.1.1). Pomocou programu BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) sme 

potvrdili prítomnosť jednotlivých zástupcov stafylokokov v mikroflóre ovčích produktov.   

 

Výsledky a diskusia  

Na identifikáciu jednotlivých stafylokokov sme v predloženej práci využívali 

amplifikáciu vysoko konzervovaného génu pre elongačný faktor Tu (tuf gén) a pomocou 

DGGE a TGGE analýzy získaných amplikónov sme získali stafylokokové profily jednotlivých 

vzoriek a profily referenčných kmeňov.  

V predloženej práci sme sa zamerali na identifikáciu KNS prítomných v ovčích 

produktoch využitím dvoch nekultivačných metód. Pomocou DGGE metódy sme určili 

prítomnosť S. xylosus (A), S. aureus (B), S. simulans (C) a S. epidermidis (D) v jednotlivých 

ovčích produktoch (obr. 1). Prítomnosť stafylokokov sa v mikroflóre od jednotlivých 

dodávateľov čiastočne mení. Okrem identifikácie jednotlivých zástupcov KNS sme sledovali 

aj ich dynamiku v priebehu výroby produktov. V priebehu fermentácie dochádza k akumulácii 

S. xylosus a S. simulans v syre. S. aureus a S. epidermidis sú prítomné počas celého 

výrobného procesu. 
 

 
Obr. 1. DGGE stafylokokový profil  tuf-PCR amplikónov celkovej mikrobiálnej DNA ovčích produktov 
a DNA izolovanej z referenčných kmeňov (Staphylococcus aureus (1), S. epidermidis (2), S. xylosus (3), S. 
equorum (4), S. warneri (5), S. saprophyticus (6), S. haemolyticus (7), S. capitis (8), S. hyicus (9), S. simulans 

(10), S. sciuri (11) a S. chromogenes (12)) v 6% polyakrylamidovom géli s 25 – 60% denaturačným gradientom 
– na základe sekvencií eluátov DNA získaných vyrezaním diskrétnych pruhov očakávanej veľkosti z gélu, ktoré 

boli porovnané so sekvenciami uloženými v databáze GenBank (Národné centrum pre biotechnologické 
informácie, USA) za použitia programu BLAST sme označené pruhy (A, B, C, D) identifikovali ako S. xylosus 

(A), S. aureus (B), S. simulans (C) a S. epidermidis (D)  
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Použitím TGGE metódy sme potvrdili prítomnosť S. epidemidis (A), S. xylosus (B), S. 

aureus (C), S. chromogenes (D) a S. caprae (E) v jednotlivých produktoch a odberoch (obr. 

2). Zloženie stafylokokovej mikroflóry v jednotlivých odberoch sa líši len minimálne. Na obr. 

2 v prípade S. caprae (E) vidieť, že dochádza k jeho akumulácii v priebehu fermentácie 

produktu. Naopak S. aureus, S. xylosus a S. epidermidis sú prítomné v mlieku, syre aj bryndzi. 

 

 
 

Obr. 2. TGGE stafylokokový profil tuf-PCR amplikónov celkovej DNA získanej z ovčích produktov 
a DNA izolovanej z referenčných kmeňov (Staphylococcus aureus (1), S. epidermidis (2), S. xylosus (3), S. 
equorum (4), S. warneri (5), S. saprophyticus (6), S. haemolyticus (7), S. capitis (8), S. hyicus (9), S. simulans 
(10), S. sciuri (11) a S. chromogenes (12)) v 8% polyakrylamidovom géli – na základe sekvencií eluátov DNA 

získaných vyrezaním diskrétnych pruhov očakávanej veľkosti z gélu, ktoré boli porovnané so sekvenciami 
uloženými v databáze GenBank (Národné centrum pre biotechnologické informácie, USA) za použitia programu 
BLAST sme označené pruhy (A, B, C, D, E) identifikovali ako S. epidemidis (A), S. xylosus (B), S. aureus (C), 

S. chromogenes (D) a S. caprae (E) 
 

Na základe výsledkov získaných z DGGE a TGGE analýzy vidieť, že vzorky z 

odberov z farmy Horný Hričov majú najbohatšiu stafylokokovú mikroflóru. Potvrdili sme, že 

špecifická konzervovaná sekvencia tuf génu predstavuje vhodný nástroj na identifikáciu 

zástupcov KNS v stafylokokovej mikroflóre ovčích produktov. Získané výsledky dokazujú, že 

použité metódy (DGGE, TGGE) sú na identifikáciu KNS ekvivalentné. Využitím 

nekultivačných metód sme získali viac informácií o zložení stafylokokovej mikroflóry ovčích 

produktov v porovnaní s kultivačnými metódami. Avšak sa nám nepodarilo identifikovať 

prítomnosť S. equorum, ktorý bol určený v týchto odberoch pomocou kultivačných metód 

použitím druhovo špecifických primerov [2], čo môže byť spôsobené  náročnou manipuláciou 
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a farbením polyakrylamidového gélu, pričom niektoré pruhy môžu zostať neodhalené,  alebo 

čiastočne degradovanou DNA z jednotlivých odberov.  

 

Záver 

Nekultivačné metódy založené na molekulárnej analýze umožňujú získanie 

relevatných informácií o zložení a dynamike mikrobiálnej flóry v mliečnych produktoch. 

Získané poznatky o zastúpení KNS korelujú s informáciami získanými zo štúdií založených 

na kultivácii mikroorganizmov, pričom nekultivačné metódy dokážu identifikovať minoritné 

a taktiež nekultivovateľné druhy. Práve kvôli týmto dôvodom sú metódy (DGGE a TGGE) 

považované za vhodný nástroj na štúdium zastúpenia a analýzu dynamiky KNS.  
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Abstract 

CVB4-E2 strain infection of gravid mice  
Enteroviruses are one of the most common human pathogens, ubiquitous in nature and found in all 

countries of the world. Infections by these viruses are common during pregnancy. Few case reports suggest that 
infection of the mother during pregnancy may lead to preterm births, slow growth of the fetus, embryopathy and 
an increase the risk of development of chronic diabetes type 1 in children aged 0-14 years born to these mothers. 
The aim of our work was to study infected dams to study the viral replication in the infected dams and the 
influence of viral infection on mortality. Selected organ tissues of pregnant mice were analyzed for presence of 
viral RNA and replicating virus. Our study shows replication of virus in the heart and pancreas of the gravid 
dams. We observed presence of viral RNA and replicating virus in the umbilical cords and placenta of the mice. 
Mortality was not observed. In conclusion the course of viral infection was similar to any immunocompetant non-
pregnant (male) mice. 
 

Keywords: Enterovirus infections; pregnancy; coxsackievirus B4-E2;  infection of gravid mice 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rod Enterovirus, patriaci do čeľade Picornaviridae, zahŕňa 12 druhov, 7 z nich je 

schopných infikovať človeka (Enterovirus A, B, C, D a Rhinovirus A, B, C). Coxsackievírusy 

(CV) skupiny B sa zaraďujú do druhu Enterovirus B [1 – 2]. 

Enterovírusové (EV) infekcie patria medzi najčastejšie vírusové infekcie ľudí, sú 

celosvetovo rozšírené. Počas tehotenstva sú infekcie týmito vírusmi veľmi časté a veľká časť 

z nich sa vyskytuje u novorodencov a dojčiat [3 – 4]. Cirkulácia enterovírusov v populácii má 

prevažne sezónny charakter, častejšie sa vyskytujú v letnom a jesennom období [5]. 

Počas tehotenstva majú enterovírusové infekcie zvyčajne subklinický priebeh a môžu 

sa prenášať vertikálnym spôsobom. Častejšie k ich prenosu dochádza fekálnou kontamináciou 

počas pôrodu a krátko po pôrode novorodenca [6 – 8].  

Enterovírusové infekcie počas gravidity môžu byť príčinou predčasného pôrodu, 

spomalenia rastu plodu, embryopatie, mŕtvonarodených plodov, či potratov [9]. EV infekcie 

u novorodencov prebiehajú prevažne asymptomaticky. U klinicky manifestovaných ochorení, 

symptómy choroby môžu varírovať od nediferencovaných miernych febrilných stavov až po 

závažné ochorenia, ako sepsa, aseptická meningitída, hepatitída a myokarditída [10 – 11]. 

Niektoré séroepidemiologické štúdie uvádzajú, že infekcie matky počas tehotenstva zvyšujú 
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riziko rozvoja chronického ochorenia diabetes prvého typu u detí vo veku 0-14 rokov [12 – 

13].  

V niektorých štúdiách je tehotenstvo spájané s celkovým stavom imunosupresie, a teda 

je asociované so zvýšeným rizikovým faktorom a náchylnosťou k infekciám [14 – 16]. Mor a 

Cardenas skúmali komplexnosť imunitného systému počas tehotenstva, a poukazujú na 

nutnosť identifikácie adekvátnych vírusových biomarkerov potrebných k vypracovaniu 

účinných postupov pri diagnostike a liečbe tehotných žien [17].   

Cieľom tejto práce bolo zistiť, aký vplyv má orálna infekcia coxsackievírusom B4-E2 

na samice myší infikované v jednotlivých štádiách gravidity. Prítomnosť vírusovej RNA a 

replikujúceho sa vírusu sme detegovali vo vybraných orgánoch gravidných myší, aby sme 

zistili, či stav gravidity má vplyv na priebeh replikácie vírusu. 

 

Materiál a metódy 

Vírus: Coxsackievírus B4-E2 (diabetogénny kmeň). 

Myši: CD1 outbrédne myši. 

Infekcia: 24 gravidných myší sa orálne infikovalo v prvom (12 myší), druhom (8 

myší) a treťom (4 myši) týždni gravidity. Infekčná dávka 1 x 107,5 TCID50 bola podaná v 0,2 

ml suspenzii vírusu CVB4-E2. 24 gravidným myšiam, ktoré slúžili ako kontroly, bolo v 

jednotlivých štádiách gravidity podávané PBS. Jedna neinfikovaná gravidná myš sa nechala 

ako kontrola prirodzených podmienok.  

Infikované samice myší boli usmrtené v rôznych dňoch po infekcii (p. i.), v závislosti 

od časového intervalu vírusovej infekcie. 12 orálne infikovaných myší v prvom týždni 

gravidity bolo pitvaných na 3., 5. a 14. deň p. i. 8 gravidných myší infikovaných v druhom 

týždni gravidity sa pitvalo na 3. a 5. deň p. i. a 4 samice myší inokulované vírusom CVB4-E2 

v treťom týždni gravidity boli pitvané na 3. deň p. i. V každom časovom intervale boli 

usmrtené 4 samice myší. 

Odoberaný materiál: Srdce, pankreas, pupočníková šnúra, a placenta boli zmrazené a 

uskladnené pri teplote -80˚C.   

Izolácia RNA: RNA bola izolovaná z pripravených orgánových suspenzií pomocou 

izolačného kitu PureLink RNA Mini Kit (Invitrogen). 

Reverzná transkripčná polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) a Nested PCR: 

Podrobnosti o RT-PCR a nested PCR boli popísané už skôr, v štúdii Bopegamage et al. [18]. 

Pre reakciu reverznej transkripcie bol použitý kit SuperScript III One-Step RT-PCR System 
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with Platinum Taq High Fidelity (Invitrogen) a pre nested reakciu bol použitý Platinum PCR 

SuperMix (Invitrogen).  

Elektroforéza v agarózovom géli: Na separáciu a analýzu PCR produktov bol 

použitý 2% agarózový gél s etídiumbromidom (0,01%). 

 Izolácia vírusu: Hep-2 (ľudský epidermoidný karcinóm) bunková línia bola použitá 

na izoláciu vírusu. Príprava orgánových suspenzií a izolácia vírusu je popísaná v publikovanej 

štúdii Bopegamage et al. [19]. 

Sledovala sa morbidita a mortalita infikovaných myší. 

  

Výsledky a diskusia 

Mikrobiálna infekcia je spájaná s aktivovanou imunitnou odpoveďou, ktorá môže 

ovplyvniť replikáciu vírusu a klinické prejavy. Klasický pohľad na tehotenstvo predpokladá 

imunosupresiu u tehotných žien, ktorá môže ovplyvniť priebeh infekcie, vedúci k vážnym 

dôsledkom [14 – 16]. V súčasnosti nie sú známe žiadne systematické štúdie vírusovej kinetiky 

sledovanej pri infekciách coxsackievírusmi typu B počas tehotenstva. Naša experimentálna 

práca bola vykonaná za účelom analýzy replikácie vírusu CVB4-E2 počas gravidity myší. 

 

Tab. 1. Vírusová analýza vybraných orgánov myší orálne infikovaných CVB4-E2 v 1. týždni gravidity.  
RV = replikujúci sa vírus, D = deň 

 
Infekcia myší v prvom týždni gravidity 

Orgán Sledované 
parametre 
u gravidných myší 

Dni po CVB4-E2 infekcii 
D3 D5 D14 
Počet pozitívnych myší/ celkový počet myší 

Srdce 
RV 3/4 4/4 2/4 
RNA 3/4 4/4 2/4 

Pankreas 
RV 3/4 4/4 4/4 
RNA 3/4 4/4 4/4 

Pupočníková 
šnúra 

RV 2/4 4/4 2/4 
RNA 2/4 4/4 2/4 

Placenta 
RV 3/4 4/4 2/4 
RNA 4/4 4/4 2/4 
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Tab. 2. Vírusová analýza vybraných orgánov myší orálne infikovaných CVB4-E2 v 2. týždni gravidity. 
RV = replikujúci sa vírus, D = deň 

 
Infekcia myší v druhom týždni gravidity 

Orgán Sledované parametre 
u gravidných myší 

Dni po CVB4-E2 infekcii 
D3 D5 
Počet pozitívnych myší/ celkový počet myší 

Srdce 
RV 3/4 4/4 
RNA 3/4 4/4 

Pankreas 
RV 3/4 4/4 
RNA 3/4 4/4 

Pupočníková šnúra 
RV 2/4 4/4 
RNA 2/4 4/4 

Placenta 
RV 2/4 4/4 
RNA 2/4 4/4 

 

Tab. 3. Vírusová analýza vybraných orgánov myší orálne infikovaných CVB4-E2 v 3. týždni gravidity.  
RV = replikujúci sa vírus, D = deň 

 
Infekcia myší v treťom týždni gravidity 

Orgán Sledované parametre 
u gravidných myší 

Dni po CVB4-E2 infekcii 
D3 
Počet pozitívnych myší/ celkový počet myší 

Srdce 
RV 2/4 
RNA 4/4 

Pankreas 
RV 0/4 
RNA 2/4 

Pupočníková šnúra 
RV 2/4 
RNA 2/4 

Placenta 
RV 2/4 
RNA 2/4 

 

V tabuľke č. 1 a 2 môžme vidieť, že na 5. deň p. i. bola zistená prítomnosť 

replikujúceho sa vírusu a vírusovej RNA vo všetkých odobratých orgánoch gravidných myší 

(srdce, pankreas, pupočníková šnúra a placenta). Pozorovali sme, že na 14. deň p. i. v 

pankrease všetkých štyroch samíc myší bola dokázaná vírusová RNA a replikujúci sa vírus, 

zatiaľ čo v srdci, pupočníkovej šnúre a placente sme zaznamenali zníženie počtu pozitívnych 

výsledkov.  

Samice myší infikované v treťom týždni gravidity nemohli byť sledované dlhšiu dobu, 

pretože porodili. Aj v tejto skupine myší bolo dokázané šírenie vírusu vo všetkých skúmaných 

orgánoch.  

V porovnaní s našimi predchádzajúcimi štúdiami infekcie outbrédnych samcov myší 

vírusom CVB3 a CVB4-E2, sme nezistili žiadne rozdiely v replikácii vírusu v orgánoch 

infikovaných samíc myší [18, 20].  

V tejto našej štúdii, bola prvýkrát sledovaná prítomnosť vírusu v pupočníkovej šnúre a 
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placente gravidných myší infikovaných coxsackievírusom skupiny B.  

 

Záver 

Infekcia gravidných myší vedie k replikácii vírusu v tkanive srdca a pankreasu. 

Priebeh infekcie u tehotných myší bol podobný ako u imunokompetentných samcov myší. 

Pozorovali sme prítomnosť vírusovej RNA a replikujúceho sa vírusu v pupočníkovej šnúre a 

placente myší. Toto poznanie je dôležité pri ďalšom štúdiu transplacentárnych, prenatálnych a 

perinatálnych infekcií. 
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Abstract 

 Mitochondrial haplogroups variability of small Avar-Slavic population living in 8.-9. century 
Ancient DNA (aDNA) represents all types of DNA that can be recovered from archaeological and 

palaeontological material or museum specimens. Information from aDNA is useful in phylogenetics or 
genealogy. The isolation and analysis of aDNA is accompanied by two major problems: low quality and quantity 
of aDNA and the risk of contamination with modern DNA. Therefore, several strict laboratory and working 
criteria must be followed. The aim of this study is to isolate aDNA from human remains of the small Avar-Slavic 
population living in 9th century and to determine mitochondrial haplogroups for the purpose to define the ratio 
of haplogroups typical for these two ethnicities. 

 

Keywords: human aDNA; archaeological material; mitochondrial haplogroups 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pojmom archaická DNA (aDNA) je možné nazvať všetky typy nukleových kyselín 

pretrvávajúcich v múzejných, archeologických alebo čiastočne fosilizovaných materiáloch. 

 Prvýkrát bola aDNA izolovaná a analyzovaná v roku 1984 [1] a jej výskum pretrváva 

dodnes. Históriu štúdií aDNA zásadne ovplyvnili dve udalosti. Prvou bolo zavedenie metódy 

PCR do procesu analýz aDNA [2], umožňujúcu kvalitatívne aj kvantitatívne lepšiu 

amplifikáciu jej sekvencií, čo malo taktiež za následok rapídne zvýšenie počtu štúdiií v tejto 

vednej disciplíne. Druhou významnou udalosťou bol príchod technológií NGS [3], ktoré 

umožnili rekonštruovať kompletné genómy aj dávno vyhynutých druhov [4]. 

Nevýhodami práce s aDNA je to, že sa v pozostatkoch nachádza vo veľmi nízkych 

koncentráciách a značne degradovanom stave, čo je dôsledkom pôsobenia viacerých 

chemických, fyzikálnych či biologických faktorov prostredia. Okrem toho neustále hrozí 

riziko jej kontaminácie modernou DNA a preto je nevyhnutné dodržiavať striktné pracovné 

pravidlá a laboratórne  odporúčania[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 
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recentnejších udalostí v histórii moderných ľudí. Predovšetkým pri skúmaní vzájomného 

vzťahu ľudí a ostatných hominidov[6], v paleopatologických[7] a genealogických štúdiách[8], 

a takisto aj vo forenzných štúdiách pri identifikácií obetí vojen a revolúcií[9]. 

Cieľom našej práce bolo extrahovať aDNA z archeologických vzoriek pochádzajúcich 

z Avarsko-slovanského pohrebiska, amplifikovať kompletný HVR I mtDNA, jeho 

osekvenovanie, určenie mitochondriálnych haploskupín (na základe zistených polymorfizmov 

v HVRI) a stanoviť podiel haploskupín typických pre tieto dve etniká. 

 

Materiál a metódy 

Spracovaný bol súbor 60 vzoriek ľudských zubov(d. incisivi; d. canini)  a kostí (ulna; 

radius) pochádzajúcich z archeologického náleziska Cífer-Pác (avarsko-slovanské 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. 

U kostí sme najskôr rezacím kotúčom (Dremel 542) zbrúsili ich povrch a následne ich 

viackrát priečne prerezali, čím sme získali malé kostné válčeky. Tieto válčeky sme vystavili 

účinku UV svetla po dobu 60 minút z oboch strán a taktiež mechanicky rozdrvili na prach 

pomocou dvoch skrutiek a predĺženej matky. 

K priemerne  0,4 g zubného alebo kostného prachu sme pridali 4 ml extrakčného 

pufru, pozostávajúceho z 0,5M EDTA (pH 8,5) 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 4 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 5 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 5 minút. Znovu 

sme odobrali vodnú fázu a pridalil 2 ml 5M acetátu amónneho a 4 ml 96% izopropanolu, 

dôkladne vortexovali a nechali odstáť cez noc. Potom sme tento roztok centrifugovali pri 

8500 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 30 minút. Supernatant sme odstránili a 

k peletu sme pridali 4 ml 80% etanolu, roztok vortexovali a centrifugovali pri 8500 rpm 
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(Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 30 minút. Supernatant sme odstránili a k peletu sme 

znovu pridali 4 ml 80% etanolu,  roztok vortexovali a centrifugovali pri 8500 rpm (Eppendorf 

5804R) pri 4 °C po dobu 30 minút. Supernatant sme odstránili a pelet nechali úplne vysušiť 

pri 37 °C. Následne sme pelet rozpustili v 50 µl ddH2O. 

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 

 

Pri amplifikácii HVR I sme do celkového objemu reakčnej zmesi 40 µl pridávali 1 µl 

izolovanej aDNA, 4 µl 10x reakčného pufra S 1,5 (100 mM Tris-HCl (pH 8,8); 15mM MgCl2; 

500mM KCl; 1,7g.l-1 BSA; 1% Triton X-100), 1 µl 2 pmol/l-1 primerov, 0,25 µl 10 mM 

dNTP, 8 µl 25mM Mg2+, 0,9 µl 5 U Taq polymerázy a doplnili do celkového objemu ddH2O. 

Samotný proces amplifikácie prebiehal klasickým PCR programom, pričom anelačné teploty 

sme predošle optimalizovali pre každý jeden pár primerov. 

Po PCR amplifikácii sme na 2% agarózový gél nanášali 9 µl produktu. Ďalšej analýze 

sme podrobili už len vzorky, u ktorých sa nám podarilo amplifikovať všetkých 5 amplikónov 

HVR I. 

Purifikáciu PCR produktov amplifikácie HVR sme vykonali podľa doporučeného 

protokolu purifikačného kitu ExoSAP-IT® For PCR Product Clean-Up (Affymetrix). 

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 
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(pH 4.6), 95% nedenaturovaného etanolu a ddH2O. Celú zmes sme dôkladne vortexovali a 

inkubovali pri -4°C 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 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 60 vzoriek ľudských zubov. Po 

vyhodnotení sekvenačných údajov, boli na základe detegovaných polymorfizmov v HVRI 

mitochondriálne haploskupiny určené u 17 vzoriek. Pričom sa jednalo o tieto mtDNA 

haploskupiny: H, H5, HV*, HV2, T2, J, U5 a U7. Zistené polymorfizmy a určené 

haploskupiny sú uvedené v tabuľke 2. 

 
Tab. 2. Výsledky určovania mtDNA haploskupín 

 

Vzorka Označenie polymorfizmy Haploskupina 
1 6/72. 16093T>C H 
2 10/75. CRS (bez polymorfizmov) H 
3 12/77. 16093T>C; 16311T>C HV* 
4 18/75. 16069C>T; 16126T>C J 
5 26/75. 16126T>C, 16294C>T; 16296C>T T2 
6 46/71. 16206A>T; 16265A>T H 
7 47/79. 16075T>C H 
8 55/79. 16309A>G; 16318A>T U7 
9 57/79. 16234C>T H 
10 58/79. 16234C>T H 
11 72/79. 16217T>C HV2 

12 91/83. 
16126T>C; 16172T>C; 16294C>T; 
16304T>C H5 

13 100/83. 16069C>T; 16126T>C; 16311T>C J 
14 102/83. 16192C>T; 16304T>C H5 
15 104/83. CRS (bez polymorfizmov) H 
16 106/83. CRS (bez polymorfizmov) H 
17 117/86. 16270C>T U5 

CRS - Cambridge reference sequence 
 

Napriek faktu, že množstvo hrobov z tohto avarsko-slovanského pohrebiska 

obsahovalo avarské artefakty a niektoré kostrové pozostatky vykazovali mongoloidné lebečné 
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znaky, väčšina detegovaných haploskupín patrí do bežných slovanských mitochondriálnych 

línií a iba prítomnosť haploskupín U5 a U7 (typických pre oblasť Kaukazu či Blízkeho 

východu) indikuje možný avarský pôvod členov tejto malej populácie. Teda „avarské“ 

haploskupiny tvorili len necelých 12% zo všetkých detegovaných haploskupín. 

Naše výsledky preto naznačujú, že miera asimilácie medzi Avarmi a ich susednými 

etnikami bola v 9.storočí príliš rozsiahla a preto je výskyt „avarských“ haploskupín v takýchto 

zmiešaných populáciách veľmi zriedkavý. 

Zo spomínaného množstva 60 vzoriek sa nám podarilo kompletne určiť haploskupiny 

len zo 17 vzoriek (úspešnosť 22%). Čo nie je príliš veľa, avšak v do tejto štatistiky neboli 

zarátané „nekompletné“ vzorky (celkom 29), u ktorých sa nepodarilo osekvenovať celý HVR 

I (chýbali sekvenačné údaje 1 až 3 amplikónov), bolo by toto číslo 76%. 

Analýzy zvyšných 14 vzoriek skončili s negatívnym výsledkom, čo mohlo byť 

zapríčinené ich nízkym obsahom využiteľnej aDNA, vzniknutými chybami v izolačnom 

kroku alebo nedostatočným odstránením inhibítorov PCR (zvyšky fenolu, humínové kyseliny 

atď.). 

 

Záver 

Úspešne sme izolovali aDNA zo vzoriek pochádzajúcich z 8. - 9. storočia, následnými 

analýzami detegovali mitochondriálne haploskupiny a stanovili podiel pravdepodobne 

avarských haploskupín v tejto malej populácii. Preto môžeme skonštatovať, že  

nami stanovené ciele sa nám podarilo splniť. V blízkej budúcnosti plánujeme dokončiť 

analýzy nekompletne osekvenovaných vzoriek, zopakovať izoláciu aDNA zo vzoriek, ktoré 

dávali negatívne výsledky a taktiež by sme sa chceli zamerať na určovanie prítomnosti 

laktózovej intolerancie v historických populáciách. 
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Abstract 

Prenatal exposure to elevated levels of angiotensin 2 and its influence on anxiety like behavior and 
emotionality in an elevated plus maze in laboratory rats. 

Adaptations to suboptimal intrauterine conditions may lead to changes in the mechanisms of blood 
pressure control and to the development of hypertension accompanied by changes in anxiety and emotionality. 
The major objective of our experiment was to determine how prenatal exposure to elevated levels of angiotensin 
2 (Ang 2) influences the offspring’s emotionality and anxiety like behaviour in an elevated plus maze. Pregnant 
female rats were implanted with osmotic minipumps that continually released Ang 2. The offspring (Ang2 and 
control groups) were tested in the three ontogenetic stages – weaning, puberty, adulthood in the elevated plus 
maze. Our results indicate that prenatal exposure to elevated levels of angiotensin 2 increased anxiety like 
behavior in the adulthood. We did not observe changes in emotionality in comparison with control group. 

 

Keywords: prenatal development; elevated plus maze; angiotensin 2, laboratory rat 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Matka svojim hormonálnym a metabolickým nastavením, potravou, ktorú prijíma a 

celkovo svojim dlhodobým životným štýlom významne ovplyvňuje vyvíjajúceho sa jedinca 

[1]. Schopnosť prostredia indukovať takéto zmeny je spojená s plasticitou bunkových línií 

počas embryonálneho a fetálneho života, ktorá vo väčšine typov buniek trvá krátko. Kvôli 

takýmto signálom z materského systému môže prísť počas intrauterínneho vývinu jedinca 

k tzv. preprogramovaniu množstva orgánových systémov [2]. Po genetickom nastavení 

jedinca je práve fetálne programovanie ďalším modulačným vplyvom, ktorý determinuje 

zdravý vývin, ale aj zvýšenú náchylnosť k neskorším ochoreniam v dospelosti [3].  

V súčasnej dobe stále väčšie množstvo ľudí trpí na kardiovaskulárne ochorenia, medzi 

ktoré zaraďujeme aj hypertenziu. Ukazuje sa, že na vzniku tohto ochorenia sa podieľa práve 

proces fetálneho programovania. Hypertenzia, respektíve trvalo zvýšený krvný tlak, je spájaná 

s mnohými patofyziologickými zmenami v organizme, ktoré sa navonok prejavia aj zmenami 

správania [4, 5].  

Existuje viacero fyziologických regulačných mechanizmov na kontrolu tlaku krvi, 

ktorých narušenie môže viesť k vzniku hypertenzie. Jedným z najdôležitejších je renín 

angiotenzínový systém (RAS). Okrem mnohých fyziologických účinkov sa RAS, hlavne jeho 
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komponenty Ang 2 a Ang 4, významnou mierou tiež podieľajú na formovaní behaviorálneho 

profilu jedinca. Jeho vplyv na správanie dokázali aj viaceré výskumy realizované na 

animálnych modeloch - laboratórnych potkanoch [6, 7, 8, 9]. Intenzívna pozornosť sa venuje 

úlohe RAS v procese vzniku anxiety a emocionality, pričom podľa viacerých autorov [6, 7] je 

za jej vznik zodpovedný Ang 2.  

Cieľom nami realizovaného výskumu bolo zistiť vplyv prenatálneho vystavenia 

zvýšeným hladinám Ang 2 na anxiete podobné správanie a emocionalitu potkanov v teste 

vyvýšeného bludiska v tvare plus, pričom sme vychádzali z predpokladu, že ovplyvnené 

zvieratá budú vykazovať celkovo anxióznejší profil a budú emocionálnejšie ako kontrola. 

 

Materiál a metódy 

V experimente sme použili potkany kmeňa Wistar (VELAZ Praha, CZ). Rodičovská 

generácia pozostávala z 9 samíc a 5 samcov. Zvieratá boli chované za štandardných 

podmienok.  

Po povinnej 7-dňovej karanténe boli samice – matky rozdelené do dvoch z hľadiska 

excitability vyrovnaných skupín: kontrolnej (K: n=4) a angiotenzínovej (A: n=5). Následne 

boli pripustené v pomere 3 samice : 1 samec. Fázu ovulačného cyklu, ako aj graviditu sme 

zisťovali na základe metódy Gleich a Frohberg [10], pričom za nultý deň gravidity sme 

považovali prítomnosť spermií vo vaginálnych výteroch.  

Prenatálne vystavenie zvýšeným hladinám Ang 2 bolo zabezpečené od 6. dňa 

gravidity. A samiciam boli v tento deň implantované osmotické minipumpy (Alzet model 

2002), z ktorých bol Ang 2 (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 minipumpy implantoval oválny predmet z intaktného materiálu 

rovnakého tvaru a veľkosti. Ako narkóza bol použitý roztok ketamínu (c=135mg/ml) a 

xylazínu (c=18mg/ml).  

Potomstvo bolo podrobené testu vyvýšeného bludiska v tvare plus v troch obdobiach 

ontogenézy – v odstave (PND 26), v puberte (PND 47) a v dospelosti (PND 77). Testovacia 

aparatúra pozostávala zo 4 ramien (50×10cm) v tvare znamienka plus - 2 otvorených ramien 

a 2 uzavretých ramien rovnakej veľkosti, obklopených 40 cm vysokými stenami. Ramená boli 

postavené oproti sebe a zbiehali sa do centrálneho štvorca (10×10cm). 

Zvieratá boli umiestnené na začiatku každého testu do oblasti centrálneho štvorca, 

hlavou smerom do otvoreného ramena. Testovanie trvalo 5 min a prebiehalo v čase od 

16:00 hod do 19:00 hod. Testovacia aparatúra bola po každom jedincovi čistená vodou. 
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Vstup zvieraťa do ramien alebo centrálneho štvorca sme začali zaznamenávať, až keď 

zviera vstúpilo do oblasti 1/3 tela, alebo sa v danej oblasti vyskytlo celé jeho telo [11].  

Zmeny v anxiete podobnom správaní sme merali na základe počtu vstupov do 

otvorených ramien (frekvencia ich výskytu), času stráveného v otvorených ramenách (% z 

celkového času pozorovania) a pomeru vstupov do otvorených ramien k celkovému počtu 

vstupov ("ratio"). Ako doplnkový ukazovateľ, ktorý nám poslúžil na lepšie dokreslenie 

úrovne motorických schopností, sme využili počet vstupov do ramien celkovo (uzavreté + 

otvorené ramená) [11]. Emocionalitu sme hodnotili na základe defekácie (počtu bolusov). 

Čas v otvorených ramenách, počet vstupov do otvorených ramien, celkový počet 

vstupov a frekvenciu defekácie sme analyzovali multifaktorovou analýzou rozptylu 

(ANOVA) s opakovaním s fixnými faktormi skupina, pohlavie a vek. Variabilitu medzi vrhmi 

sme v analýze zohľadnili ako faktor vrhu testovaný v rámci skupiny. V prípade zistenia 

signifikancie sme dáta následne analyzovali za využitia Fisherovho LSD post hoc testu. 

Pomer vstupov do otvorených ramien ku celkovému počtu vstupov sme analyzovali 

dvojfaktorovou ANOVA-ou osobitne pre každé ontogenetické štádium. 

Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave. 

 

Výsledky a diskusia 

V prípade behaviorálnych ukazovateľov týkajúcich sa anxiety sme pri počte vstupov 

do otvorených ramien zistili signifikantný efekt veku [F(2,88) = 14,7381; p<0,001], interakcia 

vek vs. skupina [F(2,88) = 4,4534; p<0,05] a interakcia vek vs. skupina vs. pohlavie [F(2,88) 

= 3,1573; p<0,05]. A skupina v porovnaní s K dosahovala nižší počet vstupov do otvorených 

ramien (p<0,05) a to v období dospelosti (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1. Počet vstupov do otvorených ramien (ukazovateľ anxiete podobného správania) u kontrolnej (K: 
n=25) a angiotenzínovej (A: n=30) skupiny potkanov v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus. Hodnoty sú 
udávané ako priemer ±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi skupinami (* p< 0,05). 
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Ďalším ukazovateľom bolo percento času strávené v otvorených ramenách, kde sme 

zistili signifikantný efekt veku [F(2,88) = 6,88; p<0,01] a interakcie vek vs. skupina [F(2,88) 

= 5,996; p<0,01]. A skupina dosahovala v období odstavu vyššie percento času v otvorených 

ramenách (p<0,05) ako K skupina. V období dospelosti sme naopak pri A skupine pozorovali 

nižšie percento času v otvorených ramenách (p<0,05) ako K skupina (Obr. 2).  

 

 

 
Obr. 2. Percentuálne vyjadrený čas strávený v otvorených ramenách (ukazovateľ anxiete podobného 

správania) u kontrolnej (K: n=25) a angiotenzínovej (A: n=30) skupiny potkanov v teste vyvýšeného bludiska 
v tvare plus. Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi 

skupinami (* p< 0,05). 
 

Posledným nami sledovaným behaviorálnym ukazovateľom anxiete podobného 

správania bol pomer vstupov do otvorených ramien ku celkového počtu vstupov. V dospelosti 

sme zistili výrazný trend k signifikantnosti v skupine [F(1,51) = 138,6401; p = 0,052]. 

A skupina dosahovala nižší pomer v porovnaní s K skupinou (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3. Pomer vstupov do otvorených ramien ku celkového počtu vstupov (ukazovateľ anxiete podobného 
správania) u kontrolnej (K: n=25) a angiotenzínovej (A: n=30) skupiny potkanov v teste vyvýšeného bludiska 

v tvare plus. Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. 

685



V prípade motorickej aktivity sme pri celkovom počte vstupov do ramien 

(otvorené+uzaverté) zistili signifikantný efekt veku [F(2,88) = 73,9635; p<0,001], interakcia 

vek vs. skupina [F(2,88) = 5,4403; p<0,01] a interakcia vek vs. skupina vs. pohlavie [F(2,88) 

= 3,2488; p<0,05]. A skupina dosahovala nižší počet vstupov do ramien (p<0,01) ako 

K skupina a to opäť v období dospelosti (obr. 4).  

Rozdiely vo frekvencii defekácie ako indikátora emocionalite podobného správania 

sme nezaznamenali. 

 

 

 
Obr. 4. Celkový počet vstupov spolu vstupy do otvorených a uzavretých ramien (ukazovateľ motorickej 

aktivity), u kontrolnej (K: n=25) a angiotenzínovej (A: n=30) skupiny potkanov v teste vyvýšeného bludiska 
v tvare plus. Hodnoty sú udávané ako priemer ±S.E.M. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi 

skupinami (** p< 0,01). 
 

Na základe vyššie popísaných výsledkov môžeme povedať, že skupina prenatálne 

vystavená zvýšeným hladinám Ang 2 sa v súlade s našou hypotézou javila ako anxióznejšia. 

Dialo sa tak v období dospelosti a v prípade času stráveného v otvorených ramenách aj 

v období odstavu. Avšak rozdiel v tomto období je podľa nášho názoru spôsobený skôr nižšou 

lokomotorickou schopnosťou jedincov resp. dlhším zotrvaním jedinca v otvorenom ramene 

bez pohybu, pretože rozdiel je zaznamenaný v čase strávenom v otvorených ramenách, ale 

počet vstupov do týchto ramien je bez zmien.  

Ang 2 pôsobí anxiogénne, čo potvrdzujú viaceré štúdie, ktoré využívali rôzny 

metodický prístup. Podanie antagonistu AT1R - losartanu, malo anxiolytický účinok na 

zvieratá testované v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus [6]. Podobne tento antagonista 

účinkoval aj po intracerebroventrikulárnej aplikácii [7]. Čo sa týka animálnych modelov 

hypertenzie, spontánne hypertenzné potkany (SHR) sa vyznačujú zníženou anxietou [8], na 

rozdiel od transgénnych potkanov s inkorporovaným myšacím Ren-2 génom (TGR), ktoré 

mali podobne ako v našom prípade anxietu zvýšenú [9].  
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Rozdiely v emocionalite, hodnotené na základe frekvencie defekácie, sme 

nezaznamenali. Testovaní jedinci až na jednu výnimku v teste vyvýšeného bludiska v tvare 

plus vôbec nedefekovali. 

Na bližšie objasnenie nami zistených behaviorálnych zmien by bolo potrebné 

dôkladnejšie štúdium vybraných oblastí CNS, zodpovedných za realizáciu sledovaných 

foriem správania. 

 

Záver 

Nami získané výsledky poukazujú na skutočnosť, že prenatálne vystavenie zvýšeným 

hladinám Ang 2, viedlo u potomstva k postnatálnym zmenám behaviorálneho profilu. A 

zvieratá vykazovali anxióznejší profil v období dospelosti. Zmeny v emocionalite sme 

nezaznamenali. 
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Abstract 

Occurence and variability of Plum pox virus in Slovakia 
Sharka disease, caused by Plum pox virus (PPV), is one of the most serious diseases affecting stone fruit 

trees.PPV is present worldwide, causing great economical losses. PPV can be divided into nine strains. However, 
only three major strains, PPV-Rec, PPV-D and PPV-M, characterized by different prevalence of natural host, 
genomic sequenes and symptomatology,are widespread in Europe. 
PPV-D, PPV-M and PPV-Rec were detected by IC-RT-PCR in leaf samples from Slovakia. Sequence 
comparsion of 3'NIb–5'CP region enabled strain classification of analysed virus isolates.The p-distance function 
of MEGA5 software applied to first 240 nucleotides of the capsid protein gene was used to analysethe intra- and 
interstrain variability of Slovak PPV-positive samples. 
 

Keywords: Plum pox virus; variability ;sequence; IC-RT-PCR. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV)je (+)ssRNA vírus radený do rodu Potyvirus, 

čeľade Potyviridae. Vyvoláva jedno z ekonomicky najzávažnejších ochorení kultúrnych 

plodín rodu Prunus–šarku [1]. Dôvodom sú najmä prejavy ochorenia asociované s plodmi 

infikovaného stromu. Jedná sa o celkové zníženie kvality ovocia (nižšia cukornatosť, zvýšený 

obsah trpkých silíc) a jeho predčasné opadávanie, čo znemožňuje jeho konzum a priemyselné 

spracovanie [2]. Príznaky na listoch sú vizuálne dobre detegovateľné najmä na jar, kedy 

môžeme sledovať chlorózy, nekrózy deformity a mozaiky rôznej intenzity. Intenzita príznakov 

nezávisí len od kultivaru a podmienok prostredia ale aj od daného izolátu PPV. Prirodzený 

prenos nastáva prostredníctvom vektora –vošky, neperzistentným spôsobom [3]. Prenos 

vektorom však zohráva z epidemiologického hľadiska minoritnú úlohu. Kľúčovú príčinu 

globálneho rozšírenia PPV predstavuje hlavne ľudská činnosť ako vrúbľovanie z infikovaných 

zdrojov či transport alebo predaj infikovaného materiálu. Keďže sa jedná o vírusové 

ochorenie, infikovaná rastlina sa už nedá vyliečiť. Predstavuje tak zdroj nákazy pre okolité 

porasty [4]. Prenos vírusu semenom alebo peľom nebol dokázaný [5]. 

Virióny PPV sú flexibilné vlákna, v ktorých je genómová RNA enkapsidovaná 

mnohými kópiami jediného kapsidového proteínu (CP). Genóm kóduje jeden čítací rámec, 

ktorý sa prostredníctvom  proteáz autokatalycky štiepi na 10 finálnych produktov [6-7]. Dnes 
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poznáme deväť kmeňov PPV. Na našom území sú rozšírené tri majoritné kmene: PPV-D 

(prevažne slivky, marhule), PPV-M (prevažne broskyne), PPV-Rec(takmer výlučne slivky)[8]. 

V databázach nukleotidových sekvencií sa zaznamenáva ustavičný prírastok 

parciálnych  a kompletných sekvencií izolátov PPV, čo umožňuje získať detailnejší obraz 

o evolučnej histórii vírusu v jednotlivých geografických kontextoch. Hlavným cieľom našej 

práce bolo stanoviť kmeňovú príslušnosť slovenských PPV- pozitívnych vzoriek z kôstkovín 

na základe sekvenčných údajov z genómovej oblasti  NIb-CP a stanoviť medzikmeňovú a 

vnútrokmeňovú variabilitu analyzovaných izolátov. 

 

Materiál a metódy 

Rastlinný materiál, listy rodu Prunus, sme získali z rôznych geografických oblastí 

Slovenska. Jednalo sa o kultúrne plodiny (veľkoplodé kôstkoviny) zo sadov, záhrad, alejí ako 

aj o divorastúce stromy. Analyzovali sme archívne vzorky zozbierané na východe a západe 

Slovenska uskladnené od doby zberu (2008) pri -80°C,ako aj čerstvo nazbierané vzorky zo 

stredného Slovenska (2013) a okolia Bratislavy (2014).  

Vzorky sme analyzovali pomocou imunovychytávacej RT-PCR (IC-RT-PCR). 

Králičiu polyklonálnu protilátku [9] sme riedili na koncentráciu 2 µg/ml väzbovým roztokom  

(50 mmol/l uhličitanový tlmivý roztok, pH 9,6) a 100 µl viazali 24 h pri 4°C na steny 

mikroskúmaviek. Po trojnásobnom premytí po 100 µl roztoku PBS-T (0,8% NaCl, 0,02% 

KH2PO4, 0,29% Na2HPO4.12H2O, 0,02% KCl, 0,05% Tween 20, pH 7,4) sme pridali 100µl 

vzorky (supernatant po homogenizácii listu v PBS-T + 2% PVP-40). Väzba vírusu prebiehala 

16-24h pri 4°C. 

Alternatívne sme namiesto IC-RT-PCR pred reverznou transkripciou izolovali celkovú 

rastlinnú RNA prostredníctvom kitu NucleoSpin RNA Plant (Macherey Nagel). 

Reakčnú zmes pre reverznú transkripciu sme pripravili nasledovne: 15,5 µlH2O, 3,5 µl 1,7% 

Triton X-100, 2µl primeru (náhodné hexaméry, Promega) sme zmiešali a inkubovali pri 70°C 

10 min a schladili na ľade 5 min. Následne sme pridali zvyšok reakčnej zmesi pozostávajúcej 

z 6µl 5x konc.reakčného roztoku, 2µl 10mM dNTP a 1µl AMV RT (10 U/µl ), inkubovali 45 

min pri 37°C a 3 min pri 94°C. 

 Zmes pre nasledovnú PCR obsahovala na 25 µl reakčnej zmesi13,375 µl H2O, 5µl 5x 

konc.GoTaq Green reakčného roztoku, 0,5 µl 10 mMdNTP, po 0,5µl primerov NCuniFor 

a NCuniRev[10], 5 µl cDNA a 0,125 µl GoTaq DNA polymerázy (5 u/µl).PCR prebiehala v 

termocykléri T-Personal (Biometra)nasledovne: začiatočná denaturácia 95°C 3 min, 40 cyklov 
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(denaturácia 95°C 15s, anelácia 58°C 20s, elongácia 72°C 1 min), záverečná elongácia 72°C 

10min.  

 Vzorky sme analyzovali elektroforézou v 0,8% agarózovom géli. Amplifikované 

fragmenty sme vyrezali a prečistili pomocou kituWizard SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega) a po sekvenácii(BITCET,PvF UK) porovnávali s využitím programu MEGA5 [11]. 

. 

Výsledky a diskusia 

Na základe parciálnej sekvenácie genómovej oblasti NIb-CP sme porovnali celkovo 60 

izolátov PPV z rôznych geografických oblastí Slovenska, pričom najčastejšou hostiteľskou 

rastlinou bola slivka, 4 vzorky boli z marhule, 5 z myrobalánu 2 z broskyne, 1 z trnky. Oblasť 

NIb-CP zahŕňa najvariabilnejšiu časť genómu PPV – 5’koniec génu CP. U kmeňa PPV-Rec je 

tu taktiež lokalizovaný rekombinačný bod –3’ koniec génu NIb [2]. Na základe porovnania 

sekvencií sme stanovili kmeňovú príslušnosť. Kmeňová príslušnosť jednotlivých izolátov 

PPV je zhrnutá v Tab.1 a ich geografická distribúcia znázornená na Obr.1. 

Tab. 1. Kvantitatívne porovnanie starých a čerstvo nazbieraných izolátov. 

Kmeň Izoláty 2008 Izoláty 2013 Izoláty 2014 
PPV-M SK-21ap   

 
PPV-D 

 
SK-22pl, SK-74pl, SK-

77ap, SK-80pe 

 
SK-508ap, SK-519pl, SK-

521pl, SK-523pl, SK-526pl, 
SK-527pl, SK-529pl, SK-

531pl, SK-533pl, SK-535pl, 
SK-536pl,  SK- 539pl, 

 
SK-602pl, SK-605pl, SK-

606pl, SK- 607pl, SK-608pl, 
SK-609pl, SK-610pl, SK-

611pl, SK-612my, SK-614pl, 
SK615pl, SK-620my, SK- 

623pl 
 

PPV-Rec 
 

SK-73pl, SK-81pe 
 

SK-503pl, SK-507pl, SK-
511pl, SK-513pl, SK-514ap, 

SK-515pl, SK-516pl, SK-
518pl, SK-534pl, SK-537pl, 
SK-538pl, SK-543my, SK-

544my, SK-545pl, SK-546pl, 
SK-547pl, SK-548pl, SK-

549tr, SK-550pl, SK-551pl, 
SK- 556pl, SK-561pl, SK-

563my 

 
SK-603pl, SK- 621pl, SK- 

622pl 

 
PPV- Rec/D 

  
SK-541pl, SK-542pl 

 
 
 

 

 V minulosti sa predpokladalo, že kmeň PPV-Rec je distribuovaný predovšetkým na 

západnom Slovensku, resp. v južných a severných prihraničných oblastiach [8]. Naše 

výsledky ukázali jeho rozšírenie aj v stredoslovenskom regióne.  
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Obr. 1. Pôvod analyzovaných PPV- pozitívnych vzoriek a ich kmeňová príslušnosť. 

Legenda: PPV-M           PPV-D         PPV-Rec 
 

Celkovo sme  detegovali jeden izolát PPV-M, 29 izolátov PPV-D a 28 izolátov PPV-

Rec. U dvoch vzoriek sme zaznamenali kmeňovo zmiešanú infekciu PPV-D/PPV-Rec. Túto 

koinfekciu sme zaznamenali na základe heterogenity získaných sekvencií v kmeňovo 

špecifických pozíciach nukleotidov. 

Na základe funkcie p-distance (percento odlišnosti) softvéru MEGA5 sme porovnávali 

jednotlivé sekvencie (prvých 240 nukleotidov génu CP) pri 55 izolátoch (pre tri z pôvodných 

60 izolátov sme totiž nezískali dostatočne kvalitné sekvenčné dáta a v dvoch prípadoch išlo 

o kmeňovo zmiešanú infekciu). 

 
Tab. 2. Vnútrokmeňová a medzikmeňová variabilita analyzovaných izolátov PPV. 

p-distance nukleotidov 8577-8696 (pod modrou čiarou), resp. aminokyselín2811-2890 (nad modrou čiarou) 

 

 

 

 

 

 

Priemerná vnútrokmeňová variabilita nami sekvenovaných izolátov v rámci PPV-D 

vyšla mierne vyššie oproti PPV-Rec. Porovnaním medzikmeňovej  variability sme 

zaznamenali najvyššie percento odlišnosti pri porovnaní kmeňov PPV-M a PPV-D (keďže 

PPV-Rec je ich rekombinantom) a najnižšiu mieru odlišnosti pri kmeňoch PPV-M a PPV-Rec 

  PPV-D PPV-M PPV-Rec 

PPV-D 
0,0366 
0,0344 

0,3115 0,2706 

PPV-M 0,2977 
 
 

0,1737 

PPV-Rec 
0,2557 0,1665 

0,0230 
0,0272 
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(Tab.2). Porovnané aminokyselinové sekvencie vykazovali mierne vyššie hodnoty oproti 

sekvencii nukleotidov vynímajúc vnútrokmeňovú variabilitu PPV-Rec. 

 

Záver 

Stanovili sme kmeňovú príslušnosť 60 analyzovaných izolátov PPV na základe 

parciálnej sekvenácie ich genómu (oblasti NIb-CP). Doplnili sme mapu rozšírenia PPV na 

území Slovenskej republiky a potvrdili prítomnosť troch majoritných kmeňov PPV. Naše 

výsledky dokázali aj rozšírenie PPV-Rec v regiónoch stredného Slovenska. Jeden zo  

zaznamenaných izolátov (SK-514ap) vykazoval netypické vlastnosti vzhľadom na hostiteľskú 

preferenciu (PPV-Rec izolovaný z marhule) a bol vytipovaný pre kompletnú sekvenáciu 

genómu za účelom analýzy tejto anomálie. 
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Abstract 

Sulphur self as a bioindicator of air pollution.  
Road transport is one of the major sources of air polluting emissions. An average passenger car 

produces emissions of 228 g/km, trucks produce emissions of around 317 g/km. Emissions from combustion 
engines contain carbon dioxide, water vapour, nitrogen oxides, ammonia, carbon monoxide, unburned 
hydrocarbons, sulphur dioxide and various solids. Emissions also contain compounds of toxic metals/metalloids - 
arsenic, cadmium, chrome, nickel and lead. To detect metal/metalloid contamination from vehicle emissions, 
samples were collected and analyzed from biomass and soil near Bratislava's busiest road. We focused our 
attention on concentration of metals/metalloids in Laetiporus sulphureus because it's a very popular edible 
mushroom. Mushrooms are very good proxies for the state of nearby environment because of their excellent 
accumulation ability. 
 

Keywords: Laetiporus sulphureus; accumulation; heavy metals. 

. 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom štúdie bolo zistiť mieru znečistenia toxickými zlúčeninami arzénu, olova, 

kadmia pochádzajúcich z exhalátov z automobilovej dopravy. Nebezpečenstvo týchto kovov 

/polokovov spočíva v ich prestupe potravinovým reťazcom a akumulácií v organizmoch. 

Najohrozenejšie sa stavajú živočíchy na najvyšších stupňoch potravinového reťazca. U 

človeka spôsobujú poškodenie vnútorných orgánov, centrálneho nervového systému, paralýzu, 

kómu, dokonca až smrť [1]. Preto sme našu pozornosť sústredili najmä, na ich koncentrácie v 

jedlej drevokaznej hube Laetiporus sulphureus, pretože intoxikácia zapríčinená konzumáciou 

patrí medzi najčastejšie. Analyzované boli aj vzorky dreva Salix alba, na ktorých huby rástli a 

vzorky pôdy z okolia stromu. 

 

Materiál a metódy 

Biomasa divorastúcej Laetiporus sulphureus, drevnej hmoty Salix alba, na ktorej huby 

rástli a pôdy z okolia stromu bola zozbieraná v apríli 2014 v blízkosti z dopravne 

najvyťaženejšej cestnej komunikácie Bratislavy pri Prístavnom moste [2]. Odobratých bolo 10 

rôznych vzoriek hub z 10 rôznych stromov, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti. Biomasu 
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húb tvorili plodnice s priemerom 5-20 cm. Všetky vzorky boli vysušené pri laboratórnej 

teplote a následne podrvené. Mineralizované boli v 65% kyseline dusičnej. Na zistenie 

koncentrácie všetkých analytov bol použitý plazmový optický spektrometer ICP PROFILE 

PLUS (TeledyneLeemanLabs, USA).  

 

Výsledky a diskusia 

Priemerná koncentrácia arzénu v pôde bola 12,23 mg/kg v sušine, čo predstavuje 

koncentráciu v mestskej pôde, ktorá sa pohybuje 2-45 mg/kg v sušine [3]. Najvyššiu 

koncentráciu arzénu v pôde sa nám podarilo zaznamenať pri vzorke č. 3 s hodnotou 25,2 

mg/kg v sušine. Priemerná koncentrácia arzénu v drevnej biomase S. alba bola 5,42 mg/kg v 

sušine. V prípade L. sulphureus sme zaznamenali priemernú koncentráciu arzénu 4,37 mg/kg 

v sušine, táto hodnota je pod najvyššie zákonom prípustnou koncentráciou v potravinách 5 

mg/kg v sušine.  

Koncentrácia kadmia vo všetkých vzorkách bola pod detekčným limitom metódy 2 

mg/kg (tab. 1). Nie je preto možné zistiť, či koncentrácia kadmia v L. sulphureus bola pod 

najvyššie zákonnou prípustnou koncentráciou v potravinách 0,8 mg/kg v sušine.  

Priemerná koncentrácia olova v pôde bola 20,87 mg/kg v sušine, táto hodnota 

zodpovedá mestským pôdam, v ktorých sú koncentrácie 17,5-3580 mg/kg Pb. v sušine [4] 

Koncentrácie olova v S. alba aj v L. sulphureus boli pod detekčným limitom metódy 6mg/kg. 

Množstvo olova v L. sulphureus bolo teda nižšie ako je najvyššie zákonný prípustný limit 

10mg/kg Pb v sušine. Napriek vyšším koncentráciám arzénu a olova v pôde boli ich 

koncentrácie v sušine biomasy húb a drevnej biomase veľmi nízke. Výskumy zaoberajúce sa 

divo rastúcimi hubami vyskytujúcimi sa v znečistenom prostredí zaznamenali koncentrácie 

výrazne vyššie [4,5,6,7,8]. 
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Tab. 1. Koncentrácie As, Cd, Pb (mg/kg) v pôde a v sušine biomasy S. alba a L. sulphureus 
 

Názov vzorky As Cd Pb 
Pôda vzorka č. 1 25,2 <2 31,8 
S. alba vzorka č. 1 5,75 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 1 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 2 18,3 <2 21,6 
S. alba vzorka č. 2 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 2 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 3 8,71 <2 19,4 
S. alba vzorka č. 3 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 3 5 <2 <6 
Pôda vzorka č. 4 12,2 <2 57,6 
S. alba vzorka č. 4 8,6 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 4 4,66 <2 <6 
Pôda vzorka č. 5 12 <2 12,2 
S. alba vzorka č. 5 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 5 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 6 14,9 <2 16 
S. alba vzorka č. 6 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 6 6 <2 <6 
Pôda vzorka č. 7 10,3 <2 10,2 
S. alba vzorka č. 7 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 7 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 8 14 <2 27,4 
S. alba vzorka č. 8 8,14 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 8 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 9 <4 <2 6,45 
S. alba vzorka č. 9 6,69 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 9 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 10 8,58 <2 <6 
S. alba vzorka č. 10 4,98 <2 <6 

L. sulphureus vzorka č. 10 <4 <2 <6 

Priemerná koncentrácia v pôde 12,23 <2 20,87 
Priemerná koncentrácia v S. alba 5,42 <2 <6 
Priemerná koncentrácia v L. sulphureus 4,37 <2 <6 
Najvyššia zákonom prípustná koncentrácia v 
potravinách[9] 5 0,8 10 

 

 

Záver 

Oblasť z ktorej boli odobraté vzorky patri k výrazne znečistenou exhalátmi z 

automobilovej dopravy, napriek tomu koncentrácie arzénu, kadmia a olova vo vzorkách 

neboli vysoké. Predstavujú hodnoty priemerných koncentrácií pre mestské pôdy. V prípade L. 
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sulphureus bola priemerná koncentrácia olova, arzénu a kadmia pod najvyššie stanoveným 

zákonným limitom pre potraviny. Iba u vzorky číslo 6 došlo k prekročeniu limitu o 1 mg/kg 

As v sušine. 
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Abstract 

Possible origin and spread of water beetle species Agabus guttatus Paykull, 1798 (Coleoptera: 
Dytiscidae) within the (sub)alpine zone of the High Tatras 

The Tatra Mountains glacial lakes and ponds represent a special aquatic ecosystem with unique fauna, 
still relatively unaffected by direct human action. During years 2009-2014, 157 individuals of diving beetle 
Agabus guttatus were collected. We used two fragments of mitochondrial genes (cytochrome oxidase c subunit I, 
cytochrome b) for haplotype analysis, description of population genetic structure, demographic history and 
intraspecific relationships. The phylogenetic analysis of the Tatra Mts haplotypes revealed three major clades, 
suggesting migratory roads. Based on the data from outside the Tatra Mts., we suggest, that the origin of central 
haplotypes, could be the Balkan peninsula, confirming expansion from this glacial refugium. Within the Tatra 
Mts, we also observed different impact of the geographic barriers on the studied species and as a main barriers  
of gene flow was detected mountain ridge.  
 

Keywords: lakes; mtDNA;haplotypes; barriers; recolonization  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tatry predstavujú plošne veľmi malé horské územie s komplikovaným komplexom 

dolín, vo vnútri ktorých sa nachádzajú dôležité a zároveň najmladšie tatranské prírodné 

útvary, jazerá respektíve plesá (vznikli pred 10 000 - 13 000 rokmi) [1]. Špecifická 

geomorfológia Tatier a charakter plies nás priviedli k hypotéze, že aj na tomto geograficky 

malom území môže dochádzať k významným obmedzeniam v šírení populácií vodných 

bezstavovcov. 

Ako modelový organizmus pre túto prácu bol vybraný druh potápnika Agabus. 

guttatus Paykull, 1798, ktorý je charakteristickým zástupcom tatranskej koleopterocenózy 

a okrem horských jazier osídľuje aj tečúce vody [2]. Špecifickým znakom tohto potápnika je 

značná variabilita lietacieho svalstva. Táto variabilita spôsobuje u jedincov obmedzenú 

schopnosť lietania až nelietavosť [3], čo pravdepodobne značne sťažuje prekonávanie bariér 

(napr. horské štíty, vzdialenosti lokalít a iné) a zvyšuje pravdepodobnosť izolácie  

a fragmentácie populácií.  

V tomto príspevku sme sa zamerali hlavne na pôvod haplotypov druhu A. guttatus,  

ich smer šírenia a na schopnosť jedincov prekonávať bariery vo vysokohorskom prostredí.  

Za pomoci dvoch fragmentov proteín-kódujúcich mitochondriálnych génov, Cyt b a COI, sa 
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nám podarilo zistiť vnútrodruhové vzťahy a blízku príbuznosť s balkánskymi haplotypmi, 

štruktúru populácie a príčiny obmedzujúce tok génov v rámci Tatier.  

 

Materiál a metódy 

V rokoch 2009-2014 bolo zozbieraných 157 jedincov druhu A. guttatus v 29 plesách  

a menších plytkých jazierkach (< 1 ha) v rámci 14 tatranských dolín a 4 okrajových lokalít. 

Litorálny substrát plies pozostával prevažne z balvanov s nízkym podielom štrku a piesku, 

zatiaľ čo substrát malých jazierok bol jemnejší, s vyšším podielom partikulárnej organickej 

hmoty.  

Vzorky boli odobraté hydrobiologickou sieťkou s veľkosťou oka 300-500 µm, 

kopacou metódou [4]. Získaný materiál bol priamo v teréne fixovaný čistým etanolom alebo 

denaturovaným liehom. V laboratóriu, po vytriedení, boli vzorky prefixované 96 % etanolom  

a uskladnené v mraziacom boxe (-20 °C). Na determináciu jedincov bol použitý určovací kľúč 

[5] a genetická vzdialenosť jedincov.  

DNA bola izolovaná z hrudného svalstva alebo nôh lariev a imág pomocou 

extrakčného kitu [ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System, Promega] podľa protokolu 

výrobcu. Pomocou PCR reakcie boli amplifikované fragmenty dvoch mitochondriálnych 

génov COI (cytochróm oxidáza c podjednotka I) s dĺžkou 795bp a CytB (cytochróm b) 

s dĺžkou 351bp. Pre študované fragmenty boli použité primery Jerry – Pat [6] a CB3 – CB4 

[7]. PCR prebehla v termocykléri (Eppendorf Mastercycle ProS) za nasledovných podmienok: 

2min 94°C– 38x(40s 94°C–40s 48°C–1min 72°C)–10min 72°C. Po prebehnutí gélovej 

elektroforézy (PowerPac Basic, BIO-RAD) v 1 % agarózovom gély, boli PCR produkty 

vizualizované v UV transluminátore (Gel Logic 2/2 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 5.1. V programe MEGA 

5.2.2 [8] bola vytvorená výsledná matica znakov a následne boli vypočítané kladogramy 

metódou maximum-likelihood [9]. Preukaznosť uzlov bola odhadovaná s použitím 1000 

bootstrap replikácii. Fst hodnoty a viacnásobný Mantel test [10] boli vypočítané v programe 

Arlequin 3.5 [11]. Výsledná matica Fst hodnôt, v ktorej sú porovnávané všetky plesá, bola 

použitá v programe Barrier 2.2 [12], kde spolu s koordinátmi plies boli vypočítané 

potenciálne bariéry medzi plesami. Mapa bola vytvorená v programe Adobe Photoshop. 

Približný vek haplotypov bol odhadnutý bayesovskou analýzou s použitím molekulárnych 

hodín v programe BEAST 1.8.1 [13]. Použité evolučné rýchlosti mitochondriálnych 

698



fragmentov (1,13 % My -1COX I, 2,51 % My -1cytB) boli testované pre príbuzné adefágne 

chrobáky [14]. 

 

Výsledky a diskusia 

Kombinovanou analýzou oboch fragmetnov (1146 bp) bolo doteraz identifikovaných 

21 tatranských haplotypov. Vo výslednom kladograme boli haplotypy rozdelené do troch 

preukazne oddelených vetiev (Obr. 1A), pričom najväčšia skupina bola rozšírená v celých 

Vysokých Tatrách. Druhá veľká skupina pozostávala z haplotypov, ktoré boli rozšírené  

od podhorských jazierok až do tatranských plies. K oddeleniu týchto dvoch skupín došlo 

s veľkou pravdepodobnosťou pred viac ako 600 000 rokmi a ich molekulárna vzdialenosť je 

1,1 %. V súčastnosti sa však tieto dve vetvy opäť dostávajú do kontaktu v tatranských 

plesách. Lokality, na ktorých boli haplotypy druhej skupiny zaznamenané, sú v blízskosti 

povodí riek Poprad a Biely Váh. Predpokladáme, že práve riečna sieť je hlavným zdojom 

šírenia pre tento druh potápnika, čo je vidieť aj na celkovej distribúcii tatranských haplotypov 

(Obr. 2.). Podhorská, fylogeneticky vzdialenejšia skupina (Obr. 2 zelená skupina) nám môže 

naznačiť súčastné migračné trasy do tatranských dolín. Posledná, tretia skupina bola tvorená 

len dvomi haplotypmi (H14, H15) a je fylogeneticky príbuznejšie k centrálnej skupine 

haplotypov. Rozloženie a variabilita tatranskej populácie tiež potvrdzuje Mayrsovu hypotézu 

o bohatých okrajových zónach a chudobných centrách [15], pretože najvyššia genetická 

variabilita bola zaznamená v okrajových plesách, zatiaľ čo ostatné plesá boli podstatne 

homogénejšie (Obr. 2).  

Aj keď sú tatranské plesá geologicky veľmi mladé, zisťovali sme či spomedzi 

haplotypov existujú aj také, ktoré vznikli priamo v tatranských plesách. Oba fragmenty túto 

hypotézu vylúčili a potvrdili, že haplotypy sú fylogeneticky staršie ako samotné plesá. 

Najväčší vplyv na vývoj európskych taxónov mali štvrtohorné klimatické oscilácie, počas 

ktorých významnú úlohu zohrávali glaciálne refúgiá (Pyrenejský, Apeninský a Balkánsky 

poloostrov) [napr. 16]. Vďaka sekvenciám z GenBanku sme zistili veľmi blízku príbuznosť 

centrálnych haplotypov Tatier s haplotypmi z Balkánskeho poloostrova (Retezat, Rumunsku) 

(Obr. 1B). Časť balkánskych haplotypov bola preukazne oddelená od haplotypov Tatier a ich 

príbuzných balkánskych haplotypov a bola fylogeneticky blízko príbuzná k jedincovi 

z Pyrenejského poloostrova (Španielsko), čo je pravdepodobne výsledkom rekolonizácie 

počas striedania glaciálov a interglaciálov.  
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Obr. 1. Kladogramy vytvorené metódou Maximum-likelihood: A) kombinované dáta (COI + CytB) 21 
tatranských haplotypov a tri hlavné vetvy, B) COI dáta - identifikovaná blízkej príbuznosti centrálnych 

haplotypov Tatier a haplotypov z Balkánskeho poloostrova. Sekvencie použité z databázy GenBank: BMNH,  
A. biguttatus RM [17]; Iberia-RA6 A. guttatus [18]; A. biguttatus WM [19]; A. sturmii [20]. Uvedené sú len 

hodnoty s uzlovou podporou nad 50 %. 
 

U populácii, ktoré pochádzajú z týchto rozsiahlych mediteránnych refúgii, bola  

vo viacerých štúdiách porozovaná vysoká genetická diverzita a platí tu pravidlo „bohatý juh – 

chudobný sever“ [napr. 16, 21]. Do istej miery podobné pravidlo platí aj pre tatranskú 

populáciu, ktorá sa vyznačuje značnou genetickou diverzitou a variabilita haplotypov je 

výrazne vyššia na južnej strane od centrálneho hrebeňa Tatier. Doliny na severe od hrebeňa 

majú rozšírené len 4 najfrekventovanejšie haplotypy (H1, H2, H5, H6). Sekvencie druhu  

A. guttatus z Apeninského poloostrova zatiaľ neboli publikované, a preto neboli zahrnuté  

do analýzy. 

Na zistenie potencionálnych obmedzení toku génov sme použili Mantel test,  

pri ktorom sa zistila preukazná korelácia medzi genetickou vzdialenosťou, nadmorskou 

výškou a prítomnosťou štítov (rY1_2 = 0.19, P < 0.05). Hoci korelačný koeficient bol nízky, 

vplyv barier potvrdil aj Monmonierov algoritmus, kde ako hlavné bariéry boli zaznamenané 

tatranské štíty. Štíty zvýraznené na Obr. 2 lemujú spoločne hlavný tatranský hrebeň, ktorý 

rozdeľuje územie Tatier na severnú a južnú časť a zrejme predstavuje značné obmedzenie  

pri šírení jedincov A. guttatus. Aj keď ide o relatívne malé horstvo, plyv štítov vo vymedzenej 

nadmorskej výške zohráva významnú úlohu pri šírení jedincov tohto druhu.  

A B 
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Obr. 2. Mapa Tatier s lokalizáciou zistených haplotypov A. guttatus a ich fylogenetických línií 
a znázornenie možných bariér v šírení: červené haplotypy - centrálna skupina, zelené haplotypy – podhorská 

skupina šíriaca sa do plies, modré haplotypy – skupina blízko príbuzná k centrálnej skupine. Červené čiary 
predstavujú bariéry toku génov identifikované Monmonierovym algoritmom (väčšina z bariér je totožná 

s horskými štítmi). Doliny na mape: TE Temnosmrečinská, GA Gasienicowa, VA Važecká, FU Furkotská, MY 
Mlynická, ME Mengusovská, BA Batizovská, VE Velická, BV Bielovodská, JA Javorová, VS Veľká Studená, 

BI Dolina Kežmarskej Bielej vody, ZE Dolina Zeleného plesa. 
 

Záver 

Táto štúdia je súčasťou komplexnejšieho populačno-genetického výskumu tatranských 

vodných bezstavovcov, pri ktorom s využitím molekulárnych dát a príslušných štatististických 

analýz odhadujeme genetickú variabilitu, faktory, ktoré ovplyvňujú genetickú štruktúru 

populácií a pokúšame sa identifikovať zdroje, prípadne smer šírenia študovaných druhov. 

Hoci výskum populačnej genetiky vodných bezstavovcov alpínskych jazier je stále  

na začiatku, boli už zistené viaceré zaujímavé poznatky, ktoré môžu pomôcť objasniť vývoj 

fauny týchto zaujímavých a jedinečných vodných biotopov. Získané údaje sa v konečnom 

dôsledku budú zrejme môcť aplikovať aj na populácie iných horských systémov a prispieť tak 

k ich efektívnejšej ochrane.  
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Abstract 

Induction of expression of the interferons and RNA helicase RIG-I in A549 cells infected with influenza 
A virus  

In this work, we investigated the effect of individual and mixtures of IFNs on influenza A virus 
replication. The antiviral activity was studied on A549 cells that were preincubated for 24 h with IFNs and then 
infected with influenza A/chicken/Germany/27 virus. Furthermore, we determined the mRNA levels of IFN-α, 
IFN-β, IP-10, IFN-λ2/IFN-λ3 and RIG-I in IFN-stimulated cells. Our results revealed: (i) IFN-β1a and IFN-ω 
exhibited the strongest antiviral activity, (ii) the mixtures did not display a higher inhibitory effect than individual 
IFNs, (iii) IFN-α mRNA was significantly increased in IFN-β1a-stimulated cells, (iv) the level of IFN-β mRNA 
was significantly higher in cells preincubated with individual IFNs, (v) the level of IP-10 mRNA was rapidly 
increased in all IFN-induced cells, (vi) the transcription of IFN-λ mRNA was significantly stimulated in cells 
preincubated not only with type III but also type I IFNs (vii) preincubation cells with IFN-λs resulted in 
significant reduction of RIG-I mRNA.                 
 

Keywords: influenza virus; interferon; replication; mRNA      

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírus chrípky typu A je vysoko infekčný respiračný patogén, ktorý vyvoláva epidémie 

a rozsiahle celosvetové pandémie so závažnými zdravotnými a ekonomickými následkami [1]. 

Dôležitým vrodeným obranným mechanizmom z hľadiska imunitnej odpovede je 

produkcia interferónov (IFN), ktorých úlohou je navodiť antivírusový stav. Indukcia IFN je 

závislá na rozpoznávaní zložiek chrípkového vírusu cytoplazmovými receptormi RIG-I alebo 

systémom Toll-like receptorov. RIG-I po naviazaní RNA interaguje s adaptorovým proteínom 

MAVS a iniciuje signálnu kaskádu, ktorá vedie k aktivácii transkripčných faktorov AP-1, NF-

κB, IRF3 a k expresii IFN. IFN pôsobia parakrinným a autokrinným spôsobom cez špecifické 

receptory (IFN-αR1 a IFN-αR2 pre IFN typu I a IFN-λR1 and IL-10R2 pre IFN typu III), ktoré 

sú prítomné na povrchu buniek. Naviazaním na príslušný receptor aktivujú tyrozín kinázy 

JAK1 a Tyk2, ktoré následne fosforylujú transkripčné faktory STAT1 a STAT2. Aktivované 

STAT formujú STAT1 homodiméry a STAT1/STAT2/IRF9 heterotriméry, ktoré sú známe aj 

ako ISGF3 komplexy. Po presune do jadra sa tieto komplexy viažu na ISRE, ktorý sa 

nachádza v promótore mnohých génov stimulovaných prostredníctvom IFN, napr. Mx1, 
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OAS1 a IRF7. Proteíny kódované týmito génmi sú mediátormi antivírusovej aktivity IFN [2 - 

5]. 

Cieľom práce bolo otestovať vplyv jednotlivých IFN na replikáciu vírusu 

A/chicken/Germany/27 v A549 bunkách a stanoviť v IFN-indukovaných bunkách úroveň 

expresie jednotlivých IFN a cytoplazmového receptora RIG-I.   

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie:  

A549 - adherentná bunková línia derivovaná z ľudského pľúcneho karcinómu (ATCC)   

MDCK – adherentná bunková línia získaná z distálnych tubulov psích obličiek (ATCC) 

Bunkové línie sme kultivovali v médiu DMEM s obsahom 10% FBS.   

Vírusový kmeň: 

A/chicken/Germany/27 (H7N7) – vtáčí kmeň (Weybridge) vírusu chrípky typu A    

Vírus bol kultivovaný na 10 – dňových fertilných kuracích embryách.    

Interferóny:  

IFN-α2b, IFN-β1a, IFN-ω  - rekombinantný ľudský IFN-alfa 2b, IFN-beta 1a a IFN-omega 

(PBL InterferonSource) 

IFN-λ1, IFN-λ2, IFN-λ3 – rekombinantný ľudský IL-29/IFN-lambda 1, IL-28A/IFN-lambda 2 

a IL-28B/IFN-lambda 3 (R&D Systems) 

Antivírusová assay. A549 bunky sme predinkubovali s rôznymi koncentráciami 

jednotlivých IFN alebo zmesou dvoch IFN. Po 24 hod. sme bunky infikovali vírusom 

A/chicken/Germany/27 s MOI 0,5 PFU/bunka. Po 24 hod. infekcii sme bunky zoškrabali a 

centrifugovali. Titer vírusu v supernatantoch sme stanovili plakovou titráciou na MDCK 

bunkách. Hladiny IFN-α, IFN-β, IP-10, IFN-λ a RIG-I mRNA sme určili semi-kvantitatívnou 

RT-PCR. 

Plaková titrácia. MDCK bunky sme infikovali jednotlivými riedeniami supernatantu, 

ktorý sme vyriedili päťkovo. Po hod. adsorpcii sme bunky premyli fyziologickým roztokom 

a zaliali 0,5% karboxymetylcelulózou zmiešanou s médiom. Po 72 hod. sme bunky fixovali 

10% formalínom a plaky vizualizovali karbolfuchsínom.  

Izolácia RNA. RNA sme izolovali z buniek pomocou kitu SV Total RNA Isolation 

System (Promega). Pri izolácii sme postupovali podľa návodu výrobcu kitu. 

Semi-kvantitatívna RT-PCR. RNA sme pomocou reverznej transkriptázy prepísali 

na cDNA, ktorú sme použili ako templát pre následnú PCR reakciu. PCR produkty sme 
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analyzovali horizontálnou elektroforézou v 2% agarózovom géli. Intenzitu PCR bandov sme 

vyhodnotili pomocou softvéru Gene Tools od firmy Syngene. 

 

Výsledky a diskusia 

 A549 bunky sme predinkubovali s nasledovnými koncentráciami IFN: 400 U IFN-α2b, 

IFN-β1a, 10 ng/ml IFN-ω, IFN-λ1, IFN-λ2 a 20 ng/ml IFN-λ3. Okrem toho sme testovali aj 

zmesi jednotlivých IFN (Obr. 1.). Indukované bunky sme infikovali vírusom 

A/chicken/Germany/27. Po 24 hod. sme infikované bunky zoškrabali, stočili a určili titer 

vírusu v supernatante, ako je opísané v materiáloch a metódach.   

Všetky testované IFN inhibovali replikáciu vírusu A/chicken/Germany/27. Najväčší 

vplyv na replikáciu vírusu mali IFN-β1a a IFN-ω, ktoré dokázali znížiť titer vírusu približne 

o 85%. Ukázalo sa, že zmesi IFN neinhibovali replikáciu vírusu výrazne lepšie ako jednotlivé 

IFN.       

 

 

 
Obr. 1. Titer vírusu A/chicken/Germany/27 v A549 bunkách stimulovaných IFN 

Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám titrov vírusu A/chicken/Germany/27 z dvoch nezávislých 
experimentov. NK – A549, PK – A549 infikované vírusom, PK-BSA – A549 predinkubované s 20 ng/ml BSA 

a infikované vírusom; * štatistická signifikancia (* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,01)  
 

Keďže IFN typu I majú spoločné receptory, zaujímalo nás, či jednotlivé IFN indukujú 

iba vlastnú transkripciu alebo indukujú transkripciu aj ostatných IFN. Hladina IFN-α mRNA 

sa po infekcii vírusom A/chicken/Germany/27 v porovnaní s pozitívnou kontrolou zvýšila 

približne o 20% v A549 bunkách predinkubovaných s IFN-β1a (Obr. 2.). Zaujímavé je, že 

indukcia buniek IFN-α2b neviedla k stimulácii transkriptu IFN-α, ale IFN-β, čo je však 

pochopiteľné, pretože oba tieto IFN majú rovnaké receptory a spúšťajú rovnakú JAK/STAT 

dráhu. Predinkubácia s ostatnými IFN nemala signifikantný efekt na zvýšenie hladiny IFN-α 

mRNA.        

Hladina IFN-β mRNA sa po infekcii chrípkovým vírusom zvýšila v bunkách, ktoré 
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boli stimulované jednotlivými IFN typu I a typu III (Obr. 3.). Najvýraznejšie zvýšenie hladiny 

IFN-β mRNA sme zistili v bunkách predinkubovaných s IFN-β1a a IFN-λ2. Tento výsledok 

potvrdzuje, že napriek rôznym receptorom, spúšťajú IFN typu I a IFN typu III rovnakú 

JAK/STAT dráhu, čo vedie k produkcii IFN-β. Hladina IFN-β mRNA v bunkách 

stimulovaných zmesou IFN bola porovnateľná s hladinou mRNA, ktorú sme detegovali 

v neinfikovaných bunkách, čo nevieme vysvetliť.       

 

 

 
Obr. 2. Hladina IFN-α mRNA v A549 bunkách stimulovaných IFN po infekcii vírusom 

A/chicken/Germany/27  
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám množstiev IFN-α mRNA z dvoch nezávislých 

experimentov. NK – A549, PK – A549 infikované vírusom, PK-BSA – A549 predinkubované s 20 ng/ml BSA 
a infikované vírusom; * štatistická signifikancia (* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,01)   

 

 

 
Obr. 3. Hladina IFN-β mRNA v A549 bunkách stimulovaných IFN po infekcii vírusom 

A/chicken/Germany/27  
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám množstiev IFN-β mRNA z dvoch nezávislých 

experimentov. NK – A549, PK – A549 infikované vírusom, PK-BSA – A549 predinkubované s 20 ng/ml BSA 
a infikované vírusom; * štatistická signifikancia (* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,01)    

 

 Množstvo IP-10 mRNA oproti infikovaným bunkám výrazne narástlo v bunkách 

predinkubovaných s jednotlivými IFN, ako aj so všetkými kombináciami IFN (Obr. 4.). 

Z jednotlivých IFN sme najvyšší nárast hladiny IP-10 mRNA (približne 6,5-násobný) 

zaznamenali v bunkách stimulovaných IFN-β1a a IFN-λ2. Zo zmesí mali na množstvo IP-10 

mRNA v bunkách najväčší vplyv kombinácie IFN-α2b s IFN-λ (približne 7 – 9-násobný).   
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IFN-λ stimulovali transkripciu IFN-λ mRNA vo všetkých bunkách predinkubovaných 

s IFN typu III, ako sa očakávalo, ale aj typu I (Obr. 5). Najvýraznejší nárast hladiny IFN-λ 

mRNA (takmer 2-násobný) sme zaznamenali v A549 bunkách indukovaných IFN-β1a. 

Antagonistický účinok IFN-β1a a IFN-λ sa prejavil v bunkách stimulovaných IFN-β1a 

v zmesi s IFN-λ, kde vzrástla hladina IFN-λ mRNA oproti pozitívnej kontrole iba minimálne. 

IFN typu I a typu III aktivujú rovnaké ISGF3, ale nemusia iniciovať expresiu rovnakých génov 

[3].  

 

 

 
Obr. 4. Hladina IP-10 mRNA v A549 bunkách stimulovaných IFN po infekcii vírusom 

A/chicken/Germany/27  
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám množstiev IP-10 mRNA z dvoch nezávislých 

experimentov. NK – A549, PK – A549 infikované vírusom, PK-BSA – A549 predinkubované s 20 ng/ml BSA 
a infikované vírusom; * štatistická signifikancia (* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,01)    

 

 

 
Obr. 5. Hladina IFN-λ mRNA v A549 bunkách stimulovaných IFN po infekcii vírusom 

A/chicken/Germany/27  
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám množstiev IFN-λ mRNA z dvoch nezávislých 

experimentov. NK – A549, PK – A549 infikované vírusom, PK-BSA – A549 predinkubované s 20 ng/ml BSA 
a infikované vírusom; * štatistická signifikancia (* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,01)   

 

IFN typu I ako aj ich zmesi viedli k stimulácii transkripcie RIG-I mRNA (Obr. 6). V 

bunkách predinkubovaných s IFN typu III bola hladina RIG-I mRNA signifikantne znížená, čo 

naznačuje, že IFN typu III nemusia aktivovať RIG-I, aby indukovali tvorbu IFN. 
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Obr. 6. Hladina RIG-I mRNA v A549 bunkách stimulovaných IFN po infekcii vírusom 

A/chicken/Germany/27  
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú priemerným hodnotám množstiev RIG-I mRNA z dvoch nezávislých 

experimentov. NK – A549, PK – A549 infikované vírusom, PK-BSA – A549 predinkubované s 20 ng/ml BSA 
a infikované vírusom; * štatistická signifikancia (* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,01)    

   

Záver 

 Najlepší inhibičný účinok na replikáciu vírusu A/chicken/Germany/27 mali IFN-β1a 

a IFN-ω. Pôsobením zmesí sme nedosiahli výraznejšie zníženie titra vírusu ako pri 

jednotlivých IFN. Indukcia buniek IFN-α2b neviedla k stimulácii transkriptu IFN-α, ale IFN-

β. Predinkubácia s ostatnými IFN nemala signifikantný efekt na zvýšenie hladiny IFN-α 

mRNA. Množstvo IFN-β mRNA vzrástlo v bunkách stimulovaných jednotlivými IFN typu 

I a typu III. Hladina IP-10 mRNA sa výrazne zvýšila pôsobením jednotlivých IFN, ako aj ich 

zmesí. Transkripcia IFN-λ mRNA bola stimulovaná v bunkách predinkubovaných s IFN typu 

III, ako aj IFN typu I. Antagonistický účinok IFN-β1a a IFN-λ sa prejavil v bunkách 

stimulovaných IFN-β1a v zmesi s IFN-λ. Indukcia buniek IFN typu I a ich zmesami viedla 

k zvýšeniu transkripcie RIG-I mRNA. Signifikantný pokles hladiny RIG-I mRNA sme 

zaznamenali v bunkách predinkubovaných s IFN typu III.   
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Abstract 

Bioinformatic analysis of divergence of wild and domesticated forms of tetraploid wheats. 
Evolutionary history and mutual relationships between taxa of wheats are already a long-range point of 

interest for a lot of publications and research teams. But some taxa, Triticum ispahanicum, Triticum turgidum 
ssp. polonicum and T. turgidum. ssp. carthlicum are still on the edge of the interest. 

In this paper we present analysis of evolutionary relationships between subspecies of tetraploid wheats 
based on 705 DArT markers and 85 samples. Results we have obtained allow us to be critical to origin of T. 
turgidum. ssp. carthlicum. We think that T. turgidum. ssp. carthlicum is the first free-threshing wheat. We have 
distinguished west population of T. turgidum ssp. dicoccoides to two subpopulations – israeli and syrian. Our 
results suggest, that domesticated free-threshing wheats T. turgidum ssp. durum, T. turgidum ssp. polonicum and 
T. turgidum ssp. turanicum have a single origin. One of the parents is probably T. turgidum ssp. dicoccum. 
 

Keywords: wheat; phylogeny; DArT; structure analysis; phylogenetic tree 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Predložená práca sa zaoberá evolúciou a vzájomnými fylogenetickými vzťahmi v 

rámci rodu Triticum. Pšenica je jednou z najdôležitejších kultúrnych plodín. 

Poľnohospodársky najviac využívaná je pšenica letná, ale bolo by krátkozraké sa zaoberať len 

súčasnou poľnohospodárskou produkciou. Dnes pestovaná pšenica prešla silným selekčným 

tlakom a „bottleneck“ efektom. Práve v ostatných, stále slabo preskúmaných odrodách je 

veľa, pre pestovateľov potenciálne zaujímavých génov a následne vlastností. 

Cieľom práce bolo určiť evolučné vzťahy medzi druhmi a poddruhmi tetraploidných 

pšeníc na základe DArT polymorfizmu. Zo získaných DArT markerov bude skonštruovaný 

fylogenetický strom, ako spôsob vykreslenia fylogenetických vzťahov a príbuzností medzi 

vzorkami. Na odhalenie populačnej štruktúry bude využitý program Structure 2.3.4. 

 

Materiál a metódy 

Na analýzu bol použitý súbor 85 vzoriek pšeníc. Tieto vzorky patria ku taxónom: 

Triticum ispahanicum (ISP, 5 vzoriek), T. timopheevii ssp. timopheevii (TIM, 1 vzorka), T. 

turgidum ssp. carthlicum (CAR, 5 vzoriek), T. turgidum ssp. dicoccoides (DCS, 23 vzoriek), 

T. turgidum ssp. dicoccum (DCM, 27 vzoriek), T. turgidum ssp. durum (DUR, 3 vzorky), T. 
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turgidum ssp. paleocolchicum (PAL, 2 vzorky), T. turgidum ssp. polonicum (PLN, 7 vzoriek), 

T. turgidum ssp. turanicum (TRN, 7 vzoriek), T. turgidum ssp. turgidum (TRG, 5 vzoriek). 

Izolácia DNA: Celogenómová DNA bola izolovaná zo vzoriek tetraploidných pšeníc 

pomocou CTAB extrakčneho roztoku [0.1 M Tris-Cl, 20 mM EDTA, 1.4 M NaCl, 2 % CTAB 

(w/v), 0.3 % β- merkaptoetanol (v/v)] a následne purifikovaná prostredníctvom High Pure 

PCR Product Purification Kit (Roche). 

DArT analýza: Zostavená kolekcia vzoriek bola analyzovaná na DArT polymorfizmus. 

Izolovaná DNA bola odoslaná do firmy Diversity Arrays Technology Pty Ltd (Canberra, 

Austrália) za účelom vykonania DArT analýzy, ktorá je založená na DNA hybridizácii so 

špeciálnymi próbami. Výstupom tejto analýzy je súbor formátu "xls", ktorý obsahuje 

identifikátor vzorky a s binárnou logikou popisuje prítomnosť (1) alebo neprítomnosť (0) 

markera. Binárne dáta boli analyzované programom Structure 2.3.4 [1]. 

Analýza štruktúry populácie: V analýze bol použitý program Structure 2.3.4. V prvom 

kroku bolo potrebné odhadnúť počet populácií na základe série opakovaných behov programu 

pri rôznom počte populácií K. Bolo vykonaných 15 simulácií 10 000 burn-in a 10 000 

repetícií MCMC pre K 3 až 12. Z hodnôt logaritmov pravdepodobností dát pre každé K bol 

odhadnutý reálny počet populácií. Podľa toho bola vykonaná konečná analýza DArT 

markerov pri simuláciách 30 000 burn-in a 100 000 repetícií MCMC pre K = 10. 

Analýza DArT markerov metódou Maximum Parsimony: Binárne dáta pre 705 DArT 

markerov boli analyzované metódou Maximum Parsimony. Formát dát bol zmenený na 

formát „phylip“. V prvom kroku boli dáta prevzorkované metódou bootstrap, pomocou 

programu Seqboot z programového balíka Phylip [2]. Bolo vytvorených 100 bootstrap kópií 

vstupného súboru. Tieto boli analyzované metódou maximum parsimony v programe Pars, 

z balíka Phylip a konsenzuálny strom bol vytvorený programom Consense (Phylip). Výsledný 

strom bol vizualizovaný programom FigTree [3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Štruktúra populácie bola odhadnutá programom Structure a výsledky sú prezentované 

ako obrázok 1. Na obrázku sú vzorky farebne rozlíšené. Rôzne farby prislúchajú odlišným 

populáciám. Vzorky pšeníc s niekoľkými farbami naznačujú hybridný pôvod, alebo prímes 

ancestrálneho genotypu. Ancestrálny polymorfizmus sa vyskytuje najviac u vzoriek DCS, ako 

pozostatok ancestrálnych populácií. Fylogenetický strom skonštruovaný z DArT markerov je 

prezentovaný na obrázku 2. 
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Divá plevnatá T. tu. ssp. dicoccoides je rozdelená na dve oddelené skupiny. To 

reflektuje poznatky, že v mieste svojho prirodzeného výskytu je rozdelená na dve, centrálno-

východnú a západnú líniu [4, 5]. Západná línia patrí do populácie (klastra) 10 a sú v nej 

vzorky zo Sýrie. Centrálno-východná patrí do populácie 2 a tvoria ju pšenice z Turecka, Iraku 

a Iránu. Táto línia sa zapojila do procesu domestikácie, a aj v strome je bližšie ku 

domestikovaným plevnatým a nahozrnným taxónom. Evolučne najstaršie sú izraelské vzorky 

poddruhu dicoccoides. Izraelské DCS patria do západnej línie, no vo výsledku programu 

Structure sformovali samostatnú populáciu. Ku separácii izraelských a sýrskych pšeníc 

poddruhu dicoccoides mohla prispieť geografická bariéra, pravdepodobne najväčšia 

Libanonská rieka Litani. 

 

 
Obr. 1: Výsledok analýzy DArT polymorfizmu programom Structure 

Analýza bola vykonaná na základe 705 DArT markerov pri simuláciách 30 000 burn-in a 100 000 repetícií 
MCMC pre K 10. Os x: jeden stĺpec = jedna vzorka, os y: zaradenie vzorky do klastra.  
Označenia krajin, z ktorych vzorky pochadzaju: ETH – Etiópia, IRN – Irán, IRQ – Irak, ISR– Izrael, SVK – 
Slovensko, SYR – Sýria, TUR – Turecko. 

 

Evolučne mladšie, domestikované plevnaté pšenice sú poddruhy dicoccum, 

paleocolchicum a T. ispahanicum. T. tu. ssp. paleocolchicum je gruzínsky endemit a jej pôvod 

je z hybridného kríženia medzi divým poddruhom dicoccoides a hexaploidnou T. aestivum 

[6]. Na stromoch je zaradená vždy ku poddruhu dicoccoides, no nakoľko neboli v práci 

zahrnuté žiadne hexaploidné pšenice, nevieme k jej pôvodu zaujať stanovisko.  

Pšenici Triticum ispahanicum je v literatúre venovaná minimálna pozornosť. Jej pôvod 

je stále nejasný, i keď Watanabe [7] tvrdí, že vznikla z poddruhu dicoccum mutáciou v géne 

ovplyvňujúcom dĺžku pliev. T. ispahanicum je Iránsky endemit a podľa našich výsledkov je 

najviac príbuzná k Iránskym pšeniciam poddruhu dicoccum, čo súhlasí s výsledkami, ktoré 

publikoval Watanabe [7]. 
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Obr. 2: Parsimonický konsenzuálny strom 

Označenia krajín, z ktorých vzorky pochádzajú: AFG – Afganistan, ARM – Arménsko, AUT – Rakúsko, DNK – 
Dánsko, EGY – Egypt, ENG – Spojéne kraľovstvo, ESP – Španielsko, ETH – Etiópia, GEO – Gruzínsko, IRN – 
Irán, IRQ – Irak, ISR– Izrael, JOR – Jordánsko, MAR – Maroko, PSE – Palestina, RUS – Rusko, SVK – 
Slovensko, SRB – Srbsko, SYR – Sýria, TUR – Turecko, UZB –Uzbekistan. 
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Poddruh dicoccum je podľa výsledkov Structure rozdelený na štyri populácie. Jadro 

tvoria pšenice poddruhu dicoccum z Turecka a Iránu v populáciách 5 a 9. Samostatnú 

populáciu 7 vytvorili DIM z Etiópie, conv. abyssinicum. Populácia 8 je zaradená ako evolučne 

mladšia, čo vlastne vôbec nemusí byť. Objektívnejšie je viac príbuzná k nahozrnným 

poddruhom. Je možné, že pôvod nahozrnných pšeníc je spojený s poddruhom dicoccum 

z populácie 8. Alebo naopak, ich zaradenie k poddruhu turgidum je spôsobené 

medzidruhovou hybridizáciou a tokom génov medzi týmito skupinami. 

Nahozrnné poddruhy durum, turanicum, turgidum a polonicum majú pravdepodobne 

spoločný pôvod [8]. MacKey [9] vo svojej taxonómii klasifikoval tieto poddruhy ako 

konvariety T. turgidum ssp. turgidum. K tejto klasifikácii sa vracajú viacerí autori podľa 

svojich výsledkov [10, 11]. V našej práci sa tieto taxóny tiež klastrujú spolu, pričom poddruhy 

durum, turanicum, a polonicum tvoria podľa výsledkov Structure jednu populáciu a turgidum 

spolu s niekoľkými dicoccum druhú. 

Nahozrnný poddruh carthlicum je zaradený ako samostatný jedinečný haplotyp blízky 

plevnatým poddruhom. Podobné výsledky naznačujúce, že tento poddruh je oddelený od 

tetraploidných nahozrnných pšeníc, získali Laidò a kol. [11]. Z pomedzi ostatných 

nahozrnných pšemíc sa však tento poddruh oddelil ako prvý. Pravdepodobne sa jedná 

o najstaršiu nahozrnnú pšenicu. 

 

Záver 

Na záver môžeme konštatovať, že v západnej populácii T. tu. ssp. dicoccoides sa nám 

podarilo odlíšiť najstaršie izraelské poddruhy od poddruhov zo Sýrie a južného Turecka. 

Podľa zaradenia na strome si myslíme, že T. tu. ssp. carthlicum je prvá nahozrnná pšenica. 

Triticum ispahanicum je endemit z Iránu a dochádzalo ku kríženiu tohto druhu s T. tu. ssp. 

dicoccum. Preto je zaradený spolu s iránskymi pšenicami poddruhu dicoccum. Domestikované 

nahozrnné T. tu. ssp. durum, T. tu. ssp. polonicum a T. tu. ssp. turanicum majú spoločného 

predka a podľa našich výsledkov sú príbuzné k Triticum turgidum ssp. dicoccum convar. 

dicoccon, ktoré sú sformované v populácii 8. Či však nahozrnné poddruhy majú pôvod z 

populácie 8, alebo prítomné dicoccum sú hybridy, ktoré vznikli neskôr, nedokážeme odlíšiť.  
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Abstract 

Despite the fact that rye (Secale L.) is the second important cereal in Europe, we still have no sufficient 
information about its genetic make-up when compared to wheat and barley. In this work, using 3685 high density 
genome DArTseq markers we tried to identified different genes responsible for speciation within the Secale 
genus. Till now we were able to identify different genes that cover the whole R genome of rye, these genes are 
associated with viral and insect resistance, heat shock response, and environmental adaptation. 

 
Keywords: rye; speciation; genes; DarTseq  

 

Introduction 

Rye (Secale L.)  is a temperate cereal belonging to the tribe Triticeae, it is the second 

important cereal in Europe [1]. Rye is important due to its tolerance to biotic and abiotic 

stress, a feature generally lacking in other temperate cereals. It also constitutes of very 

important genes pool for breeding of wheat and other related crops. This genus includes 

annual or perennial, self-compatible or self-incompatible, and weedy, cultivated, or wild 

species [2]. The taxonomy and the phylogenetic relationships within the Secale genus has for 

a long time been a matter of dispute and disagreement. Taxonomists have tried to discriminate 

each species in the Secale genus; however, identification of many taxa has been difficult 

because of a lack of diagnostic characters. As a result, many classification efforts have been 

reported. The first attempts of classification were based on morphological characterization, 

life cycle, and geographical distribution, they divided Secale genus into four species: Secale 

africanum Stapf., Secale montanum Guss, Secale  fragile Marsch., Secale cereal L. [3]. On 

the other hand, in 1947 Roshevitz distinguished 14 species based on their crossability [4]. 

Based on cytogenetic studies done by Khush in 1962, the taxa S. montanum, S. africanum, and 

S. kuprijanovii were classified as a subspecies of S. montanum, whereas S. ancestrale, S. 

afghanicum Vav, S. dighoricum Vav., and S. segetaleZ huk. were classified as subspecies of 

S. cereale [5]. In 1990 Hammer tried to classify the Secale genus; he divided this genus into 

four species: S. sylvestre Host., S. vavilovii Grossh., S. cereal L. and S. strictum Presl [6]. The 
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latest taxonomy of this genus was given in 1998 by Frederiksen and Peterson. They 

recognized only three species that is S. sylvestre, S. strictum, and S. cereale [7].  

Till this day, little is known about Secale genus genetic make-up at the level of DNA 

sequence. When compared to wheat and barley, rye is underrepresented in the sequence data 

bases, where wheat has 1 104 002 sequence, barley has 529 839 sequence, and rye has only 9 

807 sequence (about 5 Mbp) available [8]. The rye genome contains large quantities of non-

coding repetitive DNA sequences covering up to 84–92% of the genome [9]. In 2008 Bartoš 

and his team tried to sequence the short arm of rye chromosome I (IRS) for its importance, 

because it plays an important role in plant breeding especially crop breeding. They gave the 

first insight into the composition of rye genome, in particular its short chromosome arm 1RS 

[8] 

The present work was designed to review the phylogenetic relationship between 

different species of the Secale genus, by identifying the genes responsible for speciation in the 

Secale genus. This object was accomplished using high density genome DArTseq markers. 

 

Materials and methods 

The plant material used in this study is made of various accessions belonging to 16 

taxonomic units of the Secale genus: S. cereale L. subsp. cereale, S. cereale L.subsp. segetale 

Zhuk., S. cereale L. subsp. ancestrale Zhuk., S.cereale L. subsp. afghanicum (Vav.) Hammer, 

S. cereale L. var multicaule Metzg. Ex Alef., S. cereale L. subsp. dighoricum Vav., S. cereale 

L. subsp. rigidum Vavilov & Antropov, S. strictum (Presl) Presl subsp. strictum, S. strictum 

(.Presl) Presl subsp. ciliatoglume (Boiss) Hammer, S. strictum (Presl) Presl subsp. anatolicum 

(Boiss.) Hammer, S. strictum (Presl) Presl subsp. kuprijanovii (Grossh.) Hammer, S. strictum 

(Presl) Presl subsp. africanum (Stapf) Hammer, S. montanum Guss., S. sylvestre Host, S. 

vavilovii Grossh.  

The genomic DNA was extracted from fresh, 5–6-day-old etiolated seedlings using 

Plant Genomic DNA Fast Isolation Kit (Bioteke), or directly from Secale grains using CTAB 

extration buffer [ 200 mmol-1 Tris-HCL (pH 8.0), 1.4 mol l-1 NaCl, 20 mmol-1 EDTA, 2 % 

(w/v) CTAB, 0.2 % (v/v) 2- Mercaptoethanol HOCH2CH2SH] ,and high Pure PCR Product 

Purification Kit (Roche). DNA integrity and quality was evaluated by electrophoresis on 1 % 

agarose gels. DNA concentration was determined with nanophotometerTM (IMPLEN).  

Extracted genomic DNA samples were sent to Diversity Arrays Technology Pty Ltd.  

(Canberra, AUS) where they conducted DArTseq analysis on our Secale samples. The binary 
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table of rye markers consisted of 77794 SilicoDArT markers belonging to 85 samples, and 

divided into their respective groups. Based on FAMD analysis we selected four groups (CER, 

KUP, SEG, and STR) as a reference (unpublished data). Markers of interest were selected 

from this binary data pool based on their uniformity within group and divergence between 

groups. For in-group homogeneity a cutoff value was set at 95% and the divergence range was 

set at (-0,5, 0,5); therefore, for further analysis we considered only markers which showed at 

least 95% uniformity of SNP within group, but were divergent enough between groups. The 

sequence data were in the form of 75-bp long single Illumina barcoded reads which were used 

in both raw fastq and in demultiplexed state (both types were provided by Diversity Arrays 

Technologies). A preliminary assembly was created from each demultiplexed sample, 

subsequently each assemble was assigned to precise markers (based on its sequence), and 

afterwards all assembles were mapped.  

 

Results and discussion 

Based on our selection criteria, we have selected 3685 markers of interest, and 

retrieved the corresponding sequences associated with their respective polymorphism. 

Afterwards we matched the marker sequences with respective contigs from assembled 

sequence data to investigate their function and chromosome localization. We identified 

several areas in mitochondrial and chloroplast genome; we identified genes associated with 

viral and insect resistance, heat shock response, environmental adaptation and various 

transport functions. More specifically we identified genes associated with lignin 

detoxification, p450, GDSL lipase, or salt-tolerance protein. These results were in accordance 

to our expectations mainly because we selected markers of interest to differ between various 

subspecies and hybrid forms of rye. Therefore, genes correlated with various forms of 

resistance and adaptation to chemical and physical conditions should be responsible for 

differentiation between our samples. There is also a significantly large group of genes with 

unknown function which should be our aim in the future. What is important is the fact that 

while mapping using DArTseq markers, these markers covered portions of all seven 

chromosomes of Rye genome, with no preference for one specific chromosome. In 2008 a 

similar study was done by Bartoš and his team using BAC end sequencing, they covered only 

the short arm of rye chromosome I (1RS) which represents only 5.6 % of the rye genome with 

the molecular size of 441 Mbp [8]. these results prove that SilicoDArT should be considered 

as a preference mapping agnostic assay, and in the future it can be used for genes 
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identification throughout the rye genome, especially in conjunction with current data from rye 

Genome zipper project which mapped more than 70% of the known rye genes [10], 

 
Conclusion  

We are in the process of identifying the genes responsible for speciation in the Secale 

genus. These genes may serve as reference markers for future studies, which aim to identify 

regions in the R genome or the triticale genome. 
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Abstract 

Monitoring the effect of salivary gland extract (SGE) from different species of ticks of the biological 
activity of IFN-lambda 1. 

Tick saliva contains potent immunomodulatory activities that counter their host`s haemostatic, 
inflammatory and immune responses to facilitate blood feeding. The immunosuppressive feeding site is therefore 
exploited by different tick-borne pathogens to promote their transmission, establishment and replication in hosts. 
Interferons (IFNs), cytokines of innate immunity, are the first line in the establishment of a multifaceted antiviral 
response. Moreover, they have antiproliferative, immunoregulatory and anti-tumour effects. Interferon lambda 
(IFN-λ) was recently discovered independently in 2003 by groups of Sheppard and Kotenko. There are three 
closely positioned genes on human chromosome 19 encoding distinct but paralogous proteins, which are part of 
this family. They were designate as IFN-λ1/IL-29, IFN-λ2/IL-28A and IFN-λ3/IL-28B. The aim of this study 
was to investigate the ability of tick saliva to enhance arthropod-borne virus (arbovirus) vesicular stomatitis virus 
(VSV) transmission by determining its effect on the antiviral activity of IL-29.  
 

Keywords: interferon; ticks; VSV; saliva; innate imunity, immunomodulation. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kliešte, vektory najširšieho spektra medicínsky i veterinárne významných patogénov 

(od vírusov po prvoky), sú celosvetovo rozšírené obligátne krvcicajúce ektoparazity 

terestrálnych cicavcov. Počas cicania slinné žľazy kliešťov produkujú kokteil farmakologicky 

aktívnych látok reagujúcich so zložkami vrodenej aj špecifickej imunity [1] [2]. Takáto 

manipulácia obranných reakcií je dôležitá nie len pre prežitie kliešťov, ale napomáha aj pri 

prenose a množení patogénov a ich adaptácii na nových hostiteľov. Bolo dokázané, že sliny 

kliešťov zohrávajú kľúčovú úlohu pri neviremickom prenose vírusov z infikovaných kliešťov 

na  neinfikovaných cicajúcich spolu na jednom hostiteľovi bez detegovania vírusu v krvi. 

Tento fenomén, nazvaný „slinami aktivovaný prenos“ (SAT, saliva-activated transmission) 

[3] [4].  

Aké mechanizmy a deje sa podieľajú na SAT fenoméne nie je zatiaľ známe. Jedna z 

možností je blokovanie interferónov (IFN) – efektívnych antivírusových mediátorov.  

Interferóny (IFNy), mediátory vrodenej imunity, predstavujú prvú obrannú líniu voči 

mnohým vírusovým infekciám.  Jedná sa o skupinu endogénnych pleiotropných cytokínov, 
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ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii imunitného systému, v diferenciácii a proliferácii 

buniek, či angiogenéze. V klinickej praxi sa využívajú v liečbe niektorých vírusových a 

nádorových ochorení. V súčasnosti sú interferóny rozdelené na základe antigénovej štruktúry, 

biologickej aktivity a typu využívaných receptorov do troch tried označených ako interferóny 

prvého (IFN I), druhého (IFN II) a tretieho typu (IFN III) [5]. Napriek tomu, že všetky IFNy 

zabezpečujú obrannú vlnu voči vírusovým infekciám, úloha jednotlivých IFNov 

v antivírusovej ochranne nie je rovnaká [6] [7].  

V roku 2003 dve nezávislé vedecké skupiny zistili, že na ľudskom chromozóme 19 sú 

lokalizované tri gény, ktoré kódujú dovtedy neznáme proteíny. Tie boli pomenované IFN-

λ1/IL-29, IFN-λ2/IL-28A, IFN-λ3/IL-28B (2 citácie). Vyčleňujú sa do samostatnej skupiny 

IFNov typu III. V bunkách pôsobia cez špecifický receptor zložený z podjednotky IFN-λR1 

(CRF2-12) a z podjednotky IL-10R2 (CRF2-4). Na základe štruktúry génov a receptoru sú 

INFy-λ podobné IL-10 a jemu podobným cytokínom, funkčne sú však veľmi podobné IFNom 

typu I. Napriek tomu, že pôsobia cez odlišný receptor, aktivujú rovnakú signálnu dráhu 

a vykazujú podobné biologické vlastnosti ako IFNy I [8] [9].  

Hoci niekoľkokrát bolo dokázané, že SGE kliešťov inhibujú produkciu IFNu-γ [10-

13], doposiaľ existuje len jedna práca zaoberajúca sa vplyvom SGE na aktivitu IFN. Hájnická 

a kol. [14] dokázala, že SGE z čiastočne cicajúcich samičiek D. reticulatus sú schopné 

potláčať antivírusový účinok myšacieho IFN-α/β voči VSV.  

Predpokladá sa, že IL-29 by mohol byť dôležitým aktivátorom vrodenej imunity 

hlavne v mieste vírusovej infekcie. Takýmto miestom by mohli byť lézie vytvorené v koži 

okolo ústných ústrojov cicajúcich kliešťov. Navyše je to vstupná brána pre mnohé patogény 

prenášané kliešťami. Rozhodli sme sa teda sledovať vplyv SGE z čiastočne nacicaných 

kliešťov na biologickú aktivitu nového IL-29. Cieľom práce bolo indukovať a detekovať IL-

29 v bunkách po infekcii vírusom, sledovať schopnosť SGE viazať IL-29 a ovplyvniť jeho 

antivírusový účinok.  

 

Materiál a metódy 

Bunková línia. Fibroblastová bunková línia A549 bola klasicky pasážovaná v DMEM 

médiu obohatenom o 10% fetálneho teľacieho séra (FCS), L-glutamín a zmes antibiotík 

(penicilín/streptomycín). 

Vírus. Vírus vezikulárnej stomatitídy, kmeň Indiana, (VSV-Indiana) sme množili aj 

titrovali na tejto bunkovej línii. 
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Extrakty slinných žliaz kliešťov (SGE). V experimentoch sme použili SGE 

z rôznych druhov čiastočne cicajúcich kliešťov pripravených podľa Slováka et al. (2001). 

Indukcia IL-29 v bunkovej kultúre A549. Vytvorenú súvislú jednovrstvu buniek 

A549 sme nainfikovali vírusom VS. Použitím Trizolu (Invitrogen) sme z buniek v rôznych 

časových intervaloch po infekcii (p. i.) vyizolovali celkovú RNA, ktorá bola následne použitá 

v RT-PCR na dôkaz IL-29 na úrovni RNA.  

Imunofluorescencia. Jednovrstvu A549 buniek vyrastenú na sterilných krycích 

sklíčkach sme nainfikovali s VSV s multiplicitou (MOI 0,001) a 15 hod. p.i. sme sklíčka 

fixovali v studenom acetóne. Po premytí v PBS nasledovalo hodinové blokovanie v 1% BSA 

v PBS. Na detekciu IL-29 sme použili králičiu monoklonálnu protilátku (Abcam) riedenú 

1:100. Ako sekundárnu protilátku sme použili koziu antikráličiu protilátku značenú Alexou 

488 (Invitrogen) nariedenú 1:500. Sklíčka boli pomocou montovacieho média (Abcam) 

upevnené na podložné sklíčka a pozorované na konfokálnom mikroskope Zeiss LSM510 

META.   

Väzobná aktivita SGE. Rekombinantný IL-29 (400pg) bol inkubovaný 1,5 hodinu pri 

izbovej teplote spolu a SGE (1 kliešť) alebo s PBS (kontrola). Ďalej boli vzorky vždy 

paralelne testované v komerčnom kite DuoSet ELISA Development (R&D System).  

Antivírusová aktivita IFNu- λ. Súvislú jednovrstvu buniek A549 sme opracovali buď 

s IL-29 alebo SGE z kliešťov (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus) alebo zmesou IL-

29+SGE 20 hod. p.i. vírusom VS s multiplicitou (MOI 0,001). V rôznych časových 

intervaloch po infekcii sme odoberali vzorky, ktoré sme následne titrovali na bunkách A549.  

 

Výsledky a diskusia 

Detekcia IL-29 na úrovni RNA. Pomocou špecifických primerov pre IL-29 sme 

v bunkovej línii A549 infikovanej vírusom VS dokázali prítomnosť PCR produktu o veľkosti 

615bp vo vzorkách A/V1, A/V2, A/V3.  Kontrolné bunky (A/K1, A/K2, A/K3) boli negatívne 

a ako pozitívnu kontrolu (PK) sme použili plazmid pcDNA3.1 nesúci gén pre IL-29 (Obr.1).  
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Obr. 1. Prítomnosť RNA IL-29 v bunkovej línii A549 infikovanej vírusom VS. 
 1-ladder, 2-PK, 3-A/K1, 4-A/K2, 5-A/V1, 6-A/K3, 7-A/V2, 8-A/V3.  

 

Detekcia IL-29 na úrovni proteínov. Na základe väzby proteín IL-29-primárna 

protilátka-sekundárna protilátka (značená fluorescenčnou farbičkou) sme potvrdili, že 

infekciou buniek A549 vírusom VS je indukovaná tvorba IL-29. Kontrolné bunky boli 

negatívne. V bunkách infikovaných vírusom VS ako aj opracovaných s poly I-C sme 

detegovali IL-29 v cytoplazme (zelené sfarbenie) (Obr.2, A-C).  

 

 
 

Obr.2. A - Kontrolné bunky A549, B - Bunky A549 infikované VSV, C -  Bunky A549 ošetrené s Poly I-C 
 

Detekcia väzobnej aktivity SGE metódou ELISA. Sledovali sme možnú väzobnú 

aktivitu SGE získaných zo samičiek (f) aj samcov (m) 5 rôznych druhov kliešťov – 

Dermacentor reticulatus (DR), Amblyomma variegatum (AV), Hyalomma excavatum (HE), 

Rhipicephalus appendiculatus (RA), R. pulchellus (RP) a zo samičiek druhu Ixodes ricinus 

(IR). Zistili sme, že takmer všetky SGE, okrem DR-m, vykázali pravdepodobnú väzobnú 

aktivitu rôznej intenzity. Najvýraznejší efekt sme pozorovali pri SGE zo samcov RA, RP 

a HE  (Obr.3). Na potvrdenie väzobnej aktivity SGE je potrebné urobiť ešte ďalšie 

experimenty ako napr. v práci Hájnická et al. [14].   
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Obr. 3. Vyjadrenie percenta inhibície väzby IL-29 vplyvom SGE z rôznych druhov kliešťov. 

 

Vplyv SGE z DR a IR na antivírusovú aktivitu IL-29. V predchádzajúcich 

pokusoch sme zistili, že SGE pravdepodobne viažu IL-29. Rozhodli sme sa zistiť či to má 

vplyv na biologickú aktivitu IL-29. Bunky A549 boli pred infekciou opracované buď s PBS, 

s IL-29, s SGE alebo zmesou SGE+IL-29. Retitráciou vírusu VS sme dokázali, že IL-29 

inhiboval množenie VSV. Podobné výsledky sme dosiahli, ak bunky boli opracované zmesou 

IL-29+DR, čo naznačuje, že SGE z DR nemajú vplyv na biologickú aktivitu IL-29. Vyššie 

hladiny VSV sme detegovali vo vzorkách IFN-IR alebo SGE z DR. Predpokladáme, že SGE 

z IR by mohli inhibovať biologickú aktivitu IFN-λ1, tak ako SGE z DR a RA popísaných 

v práci Hajnická et al. [14]. V prípade samotných SGE z DR, sme len potvrdili už skôr 

publikované poznatky, že SGE podporujú replikáciu vírusov. Zaujímavé výsledky sme získali 

v prípade SGE z I. ricinus, keď inhibovali replikáciu VSV.  
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Obr. 4. Vplyv SGE na antivírusovú aktivitu IL-29. 

 A549 bunky boli 20 hod. pred infekciou opracované s PBS (VSV), IL-29, SGE z DR alebo IR, alebo 
zmesou SGE+IL-29. Vo vzorkách odobraných v rôznych časových intervaloch (8-9, 19, 24 a 32 hod.) po infekcii 

sme zistili množstvo vírusu.  
 

Záver 

Na základe použitých metodík sa nám podarilo preukázať, že vplyvom infekcie 

vírusom vezikulárnej stomatitídy sa v bunkovej línii A549 indukuje tvorba IL-29. Metódou 

ELISA sme dokázali, že SGE kliešťov pravdepodobne viažu IL-29 a však bez efektu na jeho 

biologickú (antivírusovú) aktivitu (SGE z DR), respektíve s možným účinkom (SGE z IR).   
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Abstract 

 Determination of the presence and activity of efflux pumps in strains of Listeria monocytogenes 
isolated from food processing environment 
 In this work we studied efflux pumps in strains Listeria monocytogenes isolated from samples of meat 
processing plant environment. We performed functional analysis of efflux pumps using real-time fluorometry 
and we found differences in efflux activity of strains. We detected the presence of lde and mdrL genes coding 
two listerial efflux pumps. The increased efflux activity may be associated with increased resistance to biocides 
and disinfectant and therefore strains of Listeria might be able to persist in food processing plants. 
 

Keywords: Listeria monocytogenes; efflux pumps  

 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Listeria monocytogenes je Gram-pozitívna fakultatívne anaeróbna baktéria 

spôsobujúca ochorenia u širokej palety živočíšnych druhov, vrátane cicavcov, vtákov, rýb 

a kôrovcov. Je jedným z najvirulentnejších patogénov pochádzajúcich z jedla. U ľudí 

spôsobuje listeriózu, ktorá sa môže prejaviť septikémiou, meningitídou, encefalitídou, 

pneumóniou a intrauterinnou alebo cervikálnou infekciou u tehotných žien, čo môže viesť 

k potratu alebo narodeniu mŕtveho dieťaťa [1]. 

Vďaka vysokej schopnosti perzistencie na povrchoch vo výrobniach ohrozuje verejné 

zdravie kontamináciou potravín, či už v mäsovýrobe alebo v mliekárenskom priemysle. 

V niektorých prípadoch boli práve perzistentné kmene zodpovedné za prepuknutie listeriózy. 

Jedným z dôvodov perzistencie listérií v potravinárskych prevádzkach je ich zvýšená 

odolonosť voči biocídnym, dezinfekčným látkam, ktorá je dôsledkom zvýšenej produkcie 

alebo aktivity efluxných púmp. 

Efluxné systémy baktérií sú schopné transportovať mnoho štruktúrne odlišných látok 

von z bunky, čím sa baktérie stávajú rezistentné voči viacerým látkam súčasne [2]. Vylúčením 

antimikrobiálnych látok z bunky sa zníži ich intracelulárna koncentrácia a teda baktérie sú 

schopné prežiť aj pri zvýšenej extracelulárnej koncentrácii takýchto látok [3]. 

V kmeňoch L. monocytogens boli popísané dve pumpy. Efluxná pumpa MdrL môže 
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vypudzovať antibiotiká (makrolidy a cefotaxím), ťažké kovy a etídium bromid (EtBr) [4]. 

Ďalšou pumpou je Lde, ktorá je asociovaná s rezistenciou na fluorochinolóny a čiastočne 

s rezistenciou na akridínoranž a EtBr [5]. 

Cieľom práce bolo stanoviť prítomnosť a aktivitu efluxných púmp v kmeňoch 

L. monocytogenes izolovaných z potravinárskych prevádzok. 

 

 

Materiál a metódy 

 Prítomnosť efluxných púmp Lde a MdrL sme potvrdili jednoduchou PCR s použitím 

primerov pre identifikáciu génov lde a mdrL kódujúcich tieto pumpy, ktoré sme navrhli 

v programe Primer-BLAST. 

Na funkčnú analýzu efluxných púmp sme použili meranie fluorescencie v reálnom 

čase pomocou fluorometra Varioskan Flash. Ako modelový substrát sme použili etídium 

bromid (EtBr), pri ktorom využívame jeho vlastnosť, že vo vodných roztokoch emituje slabú 

fluorescenciu, ale po vstupe do bunky emituje silnú fluorescenciu. Nameraná fluorescencia 

preto korešponduje s EtBr vnútri buniek [6]. Akumuláciu etídium bromidu a jej zvýšenie v 

prítomnosti inhibítora efluxných púmp, odpriahača protónového gradientu karbonyl kyanid 

m-chlorofenylhydrazónu (CCCP), ako aj zníženie množstva substrátu vylúčeného z bunky 

vplyvom inhibítora sme stanovili postupom podľa [7]. 

 

 

Výsledky a diskusia 

 Prítomnosť efluxných  púmp u kmeňov L. monocytogenes sme stanovili jednoduchou 

PCR s použitím primerov navrhnutých pre gény kódujúce tieto pumpy. U všetkých kmeňov 

sme stanovili prítomnosť génu lde (obrázok 1) a génu mdrL (obrázok 2). 

 

 
Obr. 1. Detekcia génu pre lde pumpu. NK – 

negatívna kontrola, 1 – 6 – kmene L. 
monocytogenes 

 
Obr. 2. Detekcia génu pre mdrl pumpu. NK – 

negatívna kontrola, 1 – 6 – kmene L. 
monocytogenes 
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Pri funkčnej analýze aktivity obidvoch púmp sme ako modelový substrát použili EtBr, 

ktorý je substrátom obidvoch púmp a syntetický inhibítor efluxných púmp CCCP. Stanoveniu 

efluxnej aktivity predchádzalo stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie a stanovenie 

vhodnej najnižšej koncentrácie EtBr, ktorú bunky akumulujú, a ktorá zároveň neovplyvňuje 

viabilitu buniek (obrázok 3). Tieto koncentrácie sa u jednotlivých kmeňov líšili. Pri použití 

inhibítora CCCP sa akumulácia EtBr prudko zvýšila, čím sme dokázali, že akumulácia EtBr 

závisí od aktivity efluxnej pumpy (obrázok 4).  

 

 
 

Obr. 3. Akumulácia EtBr 
 

 
Obr. 4. Vplyv syntetického inhibítora CCCP na 

akumuláciu EtBr  
 

Hlavný dôkaz o aktivite efluxných púmp sme získali stanovením klesajúcej 

koncentrácie EtBr v bunke počas retenčného testu. Aby sme mohli porovnať efluxnú aktivitu 

rôznych kmeňov, hodnoty stanovení sme vyjadrili ako relatívnu fluorescenciu voči 

minimálnemu efluxu (obrázok 5). 

Na obrázku 6 sú percentuálne vyjadrené hodnoty maximálneho efluxu, čiže pokles 

vnútrobunkovej koncentrácie EtBr. Ako kritérium na hodnotenie prirodzeného a zvýšeného 

efluxu, sme zvolili hranicu – pokles koncentrácie EtBr o viac ako 50 % považujeme za 

zvýšený eflux. Ako vidieť na obrázku 6, toto kritérium spĺňa 17 kmeňov z 29, čo je 58,62 %. 

10,34 % (3 z 29 kmeňov) vylúčilo z bunky viac než 80% EtBr. Naopak u piatich kmeňov 

(17,24 %) sme stanovili minimálny eflux aj v prítomnosti energetického zdroja glukózy. 
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.    

 

Obr. 5. Porovnanie kmeňov s rôznou aktivitou efluxných púmp vyjadrenou relatívnou fluorescenciou: 
KMB4 vysoká aktivita, KMB 22 mierna aktivita, KMB7 bez efluxnej aktivity 

 

 

 
 

Obr. 6. Porovnanie miery efluxu u kmeňov L. monocytogenes. Percentuálny úbytok substrátu v reálnom čase. 
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Záver 

V práci sme potvrdili výskyt génov pre efluxné pumpy u všetkých študovaných 

kmeňov L. monocytogenes. Aktivita púmp bola rôzna – od veľmi nízkej až po veľmi vysokú. 

Zvýšená aktivita efluxných púmp môže súvisieť so zvýšenou odolnosťou voči biocídnym, 

dezinfekčným prostriedkom a prispievať tak k perzistovaniu kmeňov listérií v 

potravinárskych prevádzkach. 
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Abstract 
Puumala virus (PUUV) is one of the most important hantavirus species in Europe causing hemorrhagic 

fever with renal syndrome (HFRS) in men. It is a zoonotic emerging virus hosted by its reservoir host, bank 
voles (Myodes glareolus) and transmitted directly by its aerosolized excreta. We obtained novel nucleotide 
sequences of PUUV from bank voles trapped in Slovakia and Czech Republic between the years 2007-2012. 
Based on the phylogenetic analyses, we found out that the strains from Czech Republic are closely related with 
strains from Bavarian forest, which are responsible for regular outbreaks in Lower Bavaria, Germany. 
Interestingly, the new sequences from Eastern Slovakia are more closely related to strains from Belgium, 
Northern Germany and France than to the Czech strains illustrating complex history of PUUV spread across 
Europe. 
 

Keywords: Puumala virus; Bank vole; Hemorrhagic fever with renal syndrome; HFRS; RT-PCR.  

 

Introduction 

Puumala virus (PUUV), a member of the genus Hantavirus within the family 

Bunyaviridae, is responsible for the human disease hemorrhagic fever with renal syndrome 

(HFRS), also known as nephropathia epidemica (NE) across Europe. PUUV is strongly 

associated with bank voles (Myodes glareolus) as its reservoir host. As other hantaviruses, 

PUUV is air-borne virus transmitted directly by aerosolized rodent excreta (urine, saliva and 

feces) [1,2]. Although there are relatively many PUUV genomic sequences available from 

different European regions, only a single sequence (Opina-916) has been so far described 

from Slovakia [3] and no PUUV sequence information is available from Czech Republic. In 

this study, we have analyzed Large (L), Medium (M) and Small (S) genomic segments 

nucleotide sequences of novel PUUV strains detected in bank voles trapped in Slovakia and 

Czech Republic. 

 

Material and methods 

Screening of animal tissue samples by reverse-transcription PCR (RT-PCR) 
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Rodent tissue samples stored at -80°C or at -20°C in RNAlater solution were provided 

by our collaboration partners (Michal Stanko, Košice; Marta Heroldová, Brno). RNA was 

extracted from 15-30 mg of animal tissue (lungs) with a QuickGene RNA tissue kit SII 

(KURABO, Osaka, Japan) according to the manufacturer's protocol. The RNA was eluted 

with 50 µl CRT-01 Elution buffer (KURABO). Extracted RNA was reverse transcribed into 

cDNA by Moloney murine leukemia virus reverse transcriptase (M-MLV RT, InvitrogenTM, 

Waltham, MA, USA). Hantavirus RNA was detected by the genus-specific nested RT-PCR 

assay based on the degenerated primers aimed on the conserved part of the L-segment [4]. An 

aliquot of 5 µl cDNA template was added to the reaction mixture containing 25 µl of Maxima 

Hot Start PCR Master Mix (2x) (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA) and 5 µl of each 10 

µM primers. All mixture was filled up to 50 µl by pyrogen-free water. In the second round of 

PCR, 1 µl of the first PCR product was added to the reaction mixture. Additional sets of 

primers were used to obtain S- and M-segment nucleotide sequences in a series of nested and 

semi-nested RT-PCR assays (Table 1). All PCR products had been purified and sent to the 

company Ecoli Ltd. (Bratislava, Slovakia) for sequencing. 

 

Tab. 1. List of PCR primers used within the study 
 

Target Primer name  Primer sequence 5´ → 3´ References 
S segment Puu 1a TAT GGI AAT GTC CTT GAT GT This study 

Puu 1b GCA CAI GCA AAI ACC CA This study 
Puu 2a CCI AGT GGI CAI ACA GC This study 
Puu 2b AAI CCI ATI ACI CCC AT This study 
Puu 2a_I CCI AGT GGY CAR ACA GC This study 

M segment 2222F CAT TTR GGY CAY TGG ATG GAT G This study 
3123R GTA GAR CCA TAA CAC ATY GC This study 
2300F TAT CCW TGG CAR ACA GCX GG This study 
3111R CAC ATY GCW GAR TCA CAT GC This study 

L segment HAN-L-F1 ATG TAY GTB AGT GCW GAT GC Klempa et al. (2006) 
HAN-L-R1 AAC CAD TCW GTY CCR TCA TC Klempa et al. (2006) 
HAN-L-F2 TGC WGA TGC HAC XAA RTG GTC Klempa et al. (2006) 

  HAN-L-R2 GCR TCR TCW GAR TGR TGD GCA A Klempa et al. (2006) 

 

 Sequence and phylogenetic analysis 

 Obtained sequences were edited and assembled in the SEQMAN, program of the 

Lasergene software package (DNASTAR). The sequence data were further analyzed in the 

BioEdit software package [5]. Multiple-sequence alignments were constructed using the 

MUSCLE program [6] implemented in MEGA6 [7]. Evolutionary analyses were done by 

using MEGA6, too. The Best-Fit substitution model was estimated for each alignment 

individually according to the Bayesian information criterion. The evolutionary history was 
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inferred using the Maximum-Likelihood method. 

 

Results 

A total of 115 bank voles (72 from Slovakia and 43 from Czech Republic) were 

analyzed from a total of 10 trapping areas (Jelení vrch, Prachatice, Žíchovec, Krušné hory, 

Beskydy, Blučina, Tešetice, Šaštín, Moravský sv. Ján, Košice-Čermeľ) (Figure 2). Lung 

tissue samples of the collected voles were screened for hantavirus presence using nested RT-

PCR. Altogether 9 hantavirus PCR-positive voles were identified (Table 2). Initial L-segment 

sequence comparison revealed that the obtained sequences were most similar to PUUV. More 

detailed analysis of the L-segment sequences was hampered by the lack of the PUUV L-

segment sequences available in Gen Bank and suboptimal lenght of the dataset (347 bp). 

Therefore, we focused on obtaining maximum lenght of both S- and M-segment sequences 

from which we finally obtained 610 nt of S- and 619 nt of M-segment. 

Phylogenetic analyses were then performed for all Arvicolinae-associated hantavirus 

genome sequences available in Gen-Bank. All newly obtained samples from Czech Republic 

are clustered within the clade of previously designated as Bavarian Forest [2]. Samples from 

Eastern Slovakia clustered with the single PUUV sequence previously reported from Slovakia 

[3]. In general, the strains from Slovakia seem to be more closely related to sequences  from 

Belgium, France and Northern Germany than to the sequences from Czech Republic. 

 

Tab. 2. List of the RT-PCR Puumala virus positive animal tissue samples 
 

    
Analyzed segment (nt) 

Protocol number Virus Host Locality L S M 
CZ287/Mg PUUV M. glareolus Jelení vrch 347 610 619 

CZ288/Mg PUUV M. glareolus Žíchovec 347 610 619 

CZ6/Mg PUUV M. glareolus Prachatice 347 610 619 

CZ7/Mg PUUV M. glareolus Prachatice 347 610 619 

CZ282/Mg PUUV M. glareolus Žíchovec 347 610 619 

CZ286/Mg PUUV M. glareolus Žíchovec 347 610 619 

SVK22129/Mg PUUV M. glareolus Košice- Čermeľ 347 610 619 

SVK22132/Mg PUUV M. glareolus Košice- Čermeľ 347 610 619 

SVK22780/Mg PUUV M. glareolus Košice- Čermeľ 347 610 619 
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Fig. 1. Maximum-Likelihood phylogenetic tree showing the phylogenetic position of newly detected PUUV 
strains from Slovakia and Czech Republic based on S segment partial sequences (610 nucleotides). PUUV-like 

sequences from Asia were used as an outgroup. Evolutionary analysis was conducted in MEGA6 for total of 303 
sequences. The evolutionary history was inferred by using the Maximum-Likelihood method based on the 

Tamura 3 parameter (T92) model with using a discrete Gamma distribution (G+) and by assuming that a certain 
fraction of sites are evolutionary invariable (+I) which was estimated to be the Best-Fit substitution model 

according to Bayesian Information Criterion. The scale bars indicate an evolutionary distance of 0.1 substitutions 
per position in the sequence. Bootstrap values ≥ 70% calculated from 500 replicates, are shown at the branches. 

Abbreviated lineages: SSCA, South Scandinavia; NSCA, North Scandinavia;  
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Fig. 2. Map with the natural origin of Puumala virus RT-PCR positive Bank voles. Red circles indicate the 
trapping areas. Full circles indicate the areas with hantavirus-positive voles corresponding to the lineages 

recognized in the phylogenetic tree (Figure 1). 
 

Conclusions 

In this study, we obtained hantavirus sequences from tissues of bank voles trapped in 

Slovakia and Czech Republic. 

The trapping areas in Czech Republic which are part of the National park Šumava, 

borders with Bavarian Forest in Germany Close relationship of the virus strains from these 

two areas indicated that the local vole populations are in direct contact and have no natural 

barriers terms of virus transmission. It is important to note that, these available sequences 

from Bavarian Forest were obtained in the area during the last PUUV outbreaks in 2007 and 

2010 [2]. On the other hand, outbreaks of similar extent has not been reported from Czech 

Republic yet. Our findings indicate that the reasons for this observation might be more 

complex (ecological or socio-economical) than simple absence of the virus in the area. 

Identification of the virus clearly indicates a putative risk for human health in both 

investigated areas even though they are currently not considered as particular hotspots for 

hantavirus infections. Nevertheless, the situation could be changed in the context of climate 

change. The early effects of climate change have already been observed in different 

geographical areas of Europe. Elevated average temperatures in Western and Central Europe 

have been associated with more frequent PUUV outbreaks, through high seed production and 

increased density of bank vole populations [8, 9]. 

Altogether, our study provides first molecular data on PUUV from Czech Republic 
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and considerably extends PUUV sequence data from Slovakia. Moreover, it identifies two 

areas of increased risk for hantavirus infections for humans. 
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Abstract 
The study of  genetic variations in L. monocytogenes strains isolated from food processing 

environments. 
Listeria monocytogenes  is an important foodborne pathogen. Specific types of L. monocytogenes are 

found to persist in food processing and retail environments. Subtyping methods that correctly determine the 
relationship among different isolates are essential to identify the routes of transmission. The study included 44 
L. monocytogenes isolates collected from food environment and two strains isolated from patients. We evaluated 
the genetic diversity of this collection by multilocus sequence typing (MLST) and differentiated the isolates 
into eight STs. We found that gene comK is interrupted by prophage A118 in 17 strains. Six strains were 
identified as epidemic clone EC III and these strains belonged to ST 14. 
 

Keywords:  Listeria monocytogenes, comK, epidemic clones 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Patogénna baktéria Listeria monocytogenes je pôvodcom alimentárneho ochorenia – 

listeriózy [1]. Ide o zriedkavé ochorenie s prejavmi podobnými chrípke, ktoré môže vyústiť 

do sepsy, meningitídy a meningoencefalitídy. U ľudí  s oslabenou imunitou a u tehotných žien 

má infekcia závažný priebeh a 20-30 % prípadov listeriózy končí fatálne. Pre zdravých 

dospelých jedincov infekcia L. monocytogenes nepredstavuje smrteľné nebezpečenstvo, avšak 

požitím potravín s vysokým množstvom baktérií dochádza k horúčkovitej gastroenteritíde. 

Okrem zdravotného stavu pacienta a infekčnej dávky má na prognózu listeriózy vplyv aj typ 

kmeňa L. monocytogenes [1]. Vysoko patogénne subtyty L. monocytogenes sú kmene patriace 

k epidemickým klonom. Dodnes bolo identifikovaných 7 epidemických klonov, ktoré 

v minulosti opakovane spôsobovali epidémie listeriózy v rôznych krajinách [2]. Napríklad 

epidemický klon I zapríčinil od roku 1981 epidemické, ale aj sporadické prípady listeriózy 

v Severnej Amerike a v Európe [3]. L. monocytogenes sa ako všadeprítomný saprofyt ľahko 

prenáša do prostredia, kde sa spracovávajú potraviny, najmä prostredníctvom surového 

materiálu. Zatiaľ čo niektoré izoláty sa objavujú sporadicky, určité kmene L. monocytogenes 

pretrvávajú na jednom mieste dlhé obdobie. Predpokladom k perzistencii týchto kmeňov je 

lepšia adaptácia na výrobné prostredie, tvorba biofilmu, adherencia, rezistencia na 

dezinfekčné prostriedky a na vysušovanie, odlišná génová expresia a nedostatočná sanitácia 

v prevádzkach [4]. Zároveň boli pozorované odlišnosti v genóme perzistentných a sporadicky 
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sa vyskytujúcich kmeňov [5]. Väčšina genetickej diverzity medzi kmeňmi L. monocytogenes 

je spôsobená prítomnosťou hypervariabilných oblastí a mobilných genetických elementov – 

profágov a transpozónov [6].  

Cieľom našej práce bolo analyzovať genetickú variabilitu kmeňov L. monocytogenes 

izolovaných z potravinárskych prevádzok s využitím metódy MLST, sledovať inzerciu 

profágov v mieste comK a identifikovať príslušnosť izolátov k epidemickým klonom 

pomocou detekcie markerových sekvencií.  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene 

Predmetom štúdia bolo 44 kmeňov L. monocytogenes izolovaných z prostredia štyroch 

potravinových prevádzok, dva kmene získané zo vzoriek pacientov a dva zbierkové kmene. 

Kmene poskytol Výskumný ústav potravinársky v Bratislave a Nemocnica sv. Cyrila 

a Metoda v Bratislave. 

Metódy 

Izolácia chromozomálnej DNA: Chromozomálnu DNA sme izolovali z nočnej kultúry 

prostredníctvom DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen).  

MLST:  Na amplifikáciu fragmentov génov sme použili primery uvedené v MLST schéme 

[7].  PCR produkty sme analyzovali elektroforézou na 1% agarózovom géli a následne 

purifikovali pomocou polyetylénglykolu. 1 µl prečisteného PCR produktu sme pridali ako 

templát do 10 µl sekvenačnej reakcie (0,2 µl BigDye® Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 0,5x 

BigDye® Terminator v3.1 Sequencing Buffer (Applied Biosystems), 2 pmol primer oF/oR). 

Teplotný program sekvenačnej reakcie: počiatočná denaturácia 96 °C 1 min., 15 cyklov (96 

°C 10 s, 50 °C 5 s, 60 °C 5 s), 7 cyklov (96 °C 1 min 15 s, 50 °C 5 s, 60 °C 1 min 30 s), 7 

cyklov (96 °C 10 s, 50 °C 5 s, 60 °C 2 min). Sekvenačný produkt sme purifikovali roztokom 

NaOAc, pridali sme 9 µl formamidu Hi-Di™ Formamide (Applied Biosystems) a denaturovali 5 

minút pri 95 °C. 

Kapilárna elektroforéza: Fluorescenčne značené produkty sekvenačnej reakcie boli 

analyzované kapilárnou elektroforézou na prístroji ABI 3130xL Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). Separácia fragmentov prebiehala v tekutom polyméry POP-7 ™ (Applied 

Biosystems) na 80 cm dlhej kapiláre. Elektroforézu sme nastavili na protokol 

UltraSeq36_POP7_3.1_long. Získané sekvencie sme analyzovali pomocou programu 

Sequencing Analysis Software v5.3 (Applied Biosystems). 
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Multiplex PCR detekcia epidemických klonov I, II, III:  Epidemické klony sme 

identifikovali amplifikáciou markerov pre epidemické klony I, II a III (Tab. 1.) [3]. Ako 

templát PCR reakcie sme použili bunkový lyzát. Produkty PCR reakcie sme separovali 

elektroforézou v 1,5 % agarózovom géli. 

 

Tab. 1. Primery použité na amplifikáciu markerov pre epidemické klony I, II , III [3]. 

 
cieľ.gén epid. klon sekvencia primeru dĺžka produktu  

LMOf2365_2798 EC I (F) AATAGAAATAAGCGGAAGTGT 
(R) TTATTTCCTGTCGGCTTAG 

303 bp 

LMOh7858_0487.8 to inlA EC II (F) ATTATGCCAAGTGGTTACGGA 
(R) ATCTGTTTGCGAGACCGTGTC 

889 bp 

LMOF6854_2463.4 EC III (F) TTGCTAATTCTGATGCGTTGG 
(R) GCGCTAGGGAATAGTAAAGG 

497 bp 

 

PCR analýza génu comK: Pomocou kombinácie primerov (Tab. 2.) nasadajúcich na oblasti 

attP a attB sme určili, či sa profág nachádzal v géne comK alebo sa z miesta vyčlenil [5]. Ako 

templát v PCR sme použili bunkový lyzát. 

 

Tab. 2. Primery použité na analýzu oblasti comK izolátov L. monocytogenes [5] 

 

cieľový gén 
názov 

primeru  
sekvencia primeru 

attB oblasť v géne comK ComKattBF TCTTCGTAATTTGGAAGCAT 
attB oblasť v géne comK ComKattBR GACTTGCAAATTACCATGTGCT 
attP oblasť v genóme fága A118 alebo začiatok 
miesta integrácie profága A118 

ComKattPF AACGCTTTGACGAGCGAATA 

attP oblasť v genóme fága A118 alebo koniec miesta 
integrácie profága A118 

ComKattPR TTGCTAAATAATTTGGTAGTGTGT 

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme analyzovali 48 izolátov L. monocytogenes. Zvolili sme si 23 

reprezentitatívnych izolátov, u ktorých sme určili sekvenčný typ (ST) pomocou metódy 

MLST. Podarilo sa nám identifikovať 8 rôznych ST (ST 2, 8, 9, 14, 35, 37, 328, 451), pričom 

všetky kmene s rovnakým PFGE profilom mali aj identický ST. Zistili sme, že izoláty so ST 

9, 37 a 8 sa vyskytovali vo viacerých prevádzkach. Zároveň boli ST 9, 14 a 2 izolované 

z jednej prevádzky viacnásobne po dobu niekoľkých mesiacov, a preto sme ich označili ako 

perzistentné. Porovnaním nášho súboru s MLST databázou sme zistili, že ST 9, 14, 37, 8 a 2 

sú rozšírené globálne a často spôsobujú listeriózu [7]. Pozitívnu amplifikáciu markera pre 

epidemické klony III sme získali u 7 izolátov L. monocytogenes. Všetkých sedem izolátov 

zaradených medzi EC III bolo zaradených k PFGE profilu 2 a sekvenčnému typu 14. EC III 
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v minulosti spôsobil niekoľko epidémií listeriózy v USA [3]. Zbierkový kmeň 

L. monocytogenes NCTC 11994 (KMB 6) sme identifikovali ako EC I.  

 

 
 

Obr. 1. PCR detekcia epidemických klonov v izolátoch L. monocytogenes  

Dráha 1 – GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo Scientific). Dráha 2 až 6 – L. monocytogenes KMB 2, KMB 3, 

KMB 6, KMB 7, KMB 8. 

 

V ďalšej časti práce sme zisťovali prítomnosť profága A118 inzertovaného v géne 

comK v genóme listérií. Vzájomnou kombináciou všetkých štyroch primerov (Tab. 2.) sme 

analyzovali 48 izolátov L. moncytogenes. Pozitívna amplifikácia fragmentov obsahujúcich 

začiatok alebo koniec miesta integrácie profága (využitím primerov ComKattBF/ComKattPR 

a ComKattPF/ComKattBR) potvrdila prítomnosť profága A118 u 17 izolátov. Podľa 

predbežnej sekvenčnej analýzy týchto oblastí má profág najvyššiu identitu s genómovou 

sekvenciou kmeňa L. monocytogenes 60. V prípade 23 izolátov sme získali PCR produkt iba 

s použitím primerov komplementárnych k okrajom miesta integrácie v bakteriálnom genóme 

(ComKattBF/ComKattBR), a preto tieto kmene neobsahujú profágy v mieste comK. 

V prípade troch kmeňov sme nezískali produkt v žiadnej z reakcií, a preto predpokladáme, že 

v týchto kmeňoch je inzertovaný profág s odlišnou sekvenciou. U šiestich izolátov sme 

pomocou primerov nasadajúcich na attP oblasť potvrdili, že profág A118 je schopný 

spontánnej indukcie.  
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 A            B 

 
 

Obr. 2. A: Amplifikácia fragmentov obsahujúcich začiatok miesta integrácie profága A188 pomocou primerov 
ComKattPF/ ComKattBR . Dráha 1 až 10 – L. monocytogenes KMB 3, KMB 5, KMB 6, KMB 7, KMB 11, 

KMB 12, KMB 13, KMB 14, KMB 15, KMB 18. Dráha 11 a 12- GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo 
Scientific). Dráha 13 až 21 – L. monocytogenes KMB 19, KMB 20, KMB 21, KMB 22, KMB 23, KMB 24, 

KMB 25, KMB 26, KMB 4. Dráha 22 – negatívna kontrola. 
B: Amplifikácia fragmentov obsahujúcich koniec miesta integrácie profága A188 pomocou primerov  

ComKattBF/ ComKattPR. Dráha 1 a 14 – GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo Scientific). Dráha 2 až 13 – L. 
monocytogenes KMB 3, KMB 5, KMB 6, KMB 7, KMB 11, KMB 12, KMB 13, KMB 14, KMB 15, KMB 18, 

KMB 19, KMB 20. Dráha 15 až 26 – L. monocytogenes KMB 21, KMB 22, KMB 23, KMB 24, KMB 25, KMB 
26, KMB 27, KMB 28, KMB 29, KMB 30, KMB 8. Dráha 26 – negatívna kontrola. 

 

Záver 
V práci sme typizovali izoláty L. monocytogenes pomocou metódy MLST. Prítomnosť 

profága A118 sme potvrdili u perzistentných aj u sporadicky sa vyskytujúcich kmeňov. 
Zároveň sa nám podarilo identifikovať v súbore kmeňov izolovaných z potravinových 
prevádzok kmene zaradené k epidemiologickému klonu EC III.  
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Abstract 

Regulation of expression of R1 plasmid replication protein. 
Replication of a low copy plasmid R1 is initiated by binding of approximately 20 molecules of RepA 

protein. It is transcribed from two promoters and the low number of copies is maintained by antisense RNA, 
which lowers the rate of translation, and by a transcriptional repressor. The aim of our work is to create a vector 
based on R1 plasmid, whose copy number would be regulated by placing an inducible promoter upstream of 
replication control region. This vector could be used for production of heterologous proteins, especially if they 
are toxic for the host organism. Low copy number during cultivation would minimize basal expression and 
increased copy number after induction would ensure high yields of heterologous protein. In this study we created 
two vectors that have R1 replication genes under control of L-arabinose inducible promoter PBAD and verified 
their production by expression in flask.  
 

Keywords: RepA protein; protein expression; regulation; plasmid replication; PBAD promoter 

 

Úvod a formulácia cieľa 

R1 je nízkokópiový plazmid, ktorého replikácia je zabezpečená väzbou približne 20 

molekúl proteínu RepA na počiatok replikácie [1, 2]. RepA je transkribovaný ako samostatný 

transkript z promótora P2 alebo ako polycistronický transkript s génom copB z promótora P1 

(Obr. 1). Hlavný regulačný element je antisense RNA copA, ktorá je komplementárna 

k vedúcej sekvencii repA génu s názvom tap a znižuje mieru translácie tejto mRNA. Proteín 

CopB reprimuje transkripciu z promótora P2 [3]. Takto je zabezpečená nízka hladina expresie 

RepA a tým aj nízky počet kópií plazmidu na bunku – 1-2 kópie na chromozóm [4]. 

 

 

 

Obr. 1 Elementy regulujúce počet kópií R1 plazmidu 
 

Cieľom našej práce je skonštruovať plazmid s R1 počiatkom replikácie, ktorého počet 

kópií by bolo možné regulovať. Takýto vektor by našiel využitie pri produkcii 

heterologických proteínov. Pri kultivácii buniek by nízky počet kópií nezaťažoval bunkový 

metabolizmus a zároveň by bola minimalizovaná hladina bazálnej expresie, čo predstavuje 
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problém hlavne pri proteínoch toxických pre hostiteľskú bunku. Po indukcii by sa počet kópií 

zvýšil, a to by malo viesť aj k vysokej hladine expresie heterologického proteínu [5]. 

V tejto práci sme skonštruovali dva vektory, v ktorých je replikačná kazeta s wild-type 

alebo mutovaným repA génom umiestnená na plazmid pod kontrolu promótora PBAD. R1 

počiatok replikácie bude umiestnený na samostatný vektor. Dôvodom tejto separácie je 

minimalizovanie veľkosti vektora nesúceho R1 počiatok replikácie, lebo bude neskôr slúžiť 

ako expresný vektor a je výhodné, aby mal čo najmenšiu veľkosť pre zvýšenie stability 

plazmidu a ľahšiu manipuláciu. Kazeta s replikačnými génmi, PBAD promótorom 

a regulačným génom araC bude v ďalšej práci integrovaná do chromozómov vybraných 

kmeňov Escherichia coli. 

 

Materiál a metódy 

Použité hostiteľské kmene, plazmidy a primery 

Tab. 1 Použité kmene Escherichia 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 

XL1-Blue 
endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10 

proAB+ lacIq ∆(lacZ)M15] hsdR17(rK
- mK

+) 
Stratagene 

BL21ai F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
- mB

-) araB::T7RNAP-tetA Invitrogen 

K12 RV308ai Su- lacX74, gal::ISII(OP308), araBAD::T7, RNAP, strA [6] 

 

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 

pRepR1ara p15A ori, araBAD::copB-repA, cat(CmR) predmet tejto práce 

pRepR1ara-mut p15A ori, araBAD::copB-repA-mut, cat(CmR) predmet tejto práce 

 
Tab. 3 Použité primery 

užité primery 
Názov Sekvencia 

pBADXbaIL GGGGTCTAGAGCAATGCTTGCATAATGTGCCTGTC 

pBADcopBP GTCACTGCATTTTCTGTCTGCGACATCGTTTCACTCCATCCAAAAAAACGGG 

copBL ATGTCGCAGACAGAAAATGCAGTGAC 

repAR1Bsu36IP GGGGCCTGAGGATGCTCCAGAAGGTGGATGATGAG 

BglIIF CCTCTGAAAGATCTCATGGTTGAGTACTG 

AUGreverse GTTTGGTGAAGATCAGTCATACCATCCTGCACTTAC 

AUGforward CATTGTAAGTGCAGGATGGTATGACTGATCTTCACC 

SalIR2 GAACACTGGACGCGGTTGGCC 
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Konštrukcia vektorov 

 DNA pre konštrukciu plazmidov bola amplifikovaná pomocou PCR s PfuUltra II HS 

Fusion DNA polymerase podľa protokolu od výrobcu. DNA bola štiepená restrikčnými 

endonukleázami, Bsu36I, XbaI (Promega), BglII (Fermentas) a SalI (BioLabs). Fragmenty 

boli ligované pomocou T4 DNA ligázy (Promega). DNA bola analyzovaná elektroforézou v 1 

% (w/V) agarózovom géli. 

Elektroporácia kompetentných buniek 

 Elektrokompetentné bunky boli vytvorenými konštruktmi transformované pomocou 

elektroporátora GenePulser (BioRad) v elektroporačných kyvetách s 2 mm štrbinou. 

Nastavené parametre: kapacitancia 25 µF; napätie 2,5 kV; odpor 200 Ω.  

Kultivačné médium 

 Bunky boli kultivované pri teplote 37°C v LB (Luria-Bertani) médiu. Ako selekčný 

marker bolo použité antibiotikum chloramfenikol (5 µg/ml).  

Expresia v banke  

 Čerstvo transformované bunky E. coli boli kultivované cez noc v LB médiu 

s príslušným antibiotikom a 1 % glukózou (w/V). Ráno boli bunky preočkované v pomere 

1:100 do TB (Terrific Broth) média bez antibiotika s 0,05 % glukózou. V exponenciálnej fáze 

bola expresia indukovaná 0,1 % arabinózou (w/V). V hodinových intervaloch (0 – 5 h) bola 

spektrofotometricky stanovená optická denzita (OD600), odoberané vzorky tak, aby obsahovali 

konštantný počet buniek a nanesené na 16 % SDS-PAGE. Hladina expresie produkovaných 

proteínov bola analyzovaná v programe CP Atlas. 

 

Výsledky a diskusia 

Konštrukcia vektora pRepR1ara  

Promótor PBAD a regulačný gén araC boli amplifikované z chromozómu E. coli DH5α 

pomocou primerov pBADXbaIL a pBADcopBP. R1 replikačná kazeta bola amplifikovaná 

z plazmidu pR1A primermi copBL a repAR1Bsu36IP. Primery copBL a pBADcopBP boli 

navrhnuté tak, aby sa ich sekvencie prekrývali. Dva vzniknuté produkty boli spojené 

pomocou fúznej PCR s krajnými primermi (pBADXbaIL a repAR1Bsu36IP) a poštiepené 

restrikčnými endonukleázami XbaI a Bsu36I. Rovnakými enzýmami bol poštiepený plazmid 

pLysS, fragment s veľkosťou 2076 bp bol vyrezaný, ligovaný s PCR produktom T4 DNA 

ligázou.  
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Konštrukcia vektora pRepR1ara-mut 

Cielenou PCR mutagenézou sme skonštruovali vektor pRepR1ara-mut, ktorý sa od 

predošlého odlišuje zámenou iniciačného kodónu v repA géne z GTG na ATG. Pomocou 

primerov BglIIF, AUGreverse, AUGforward a SalIR2 boli naamplifikované dva fragmenty 

s tým, že sekvencie primerov AUGreverse a AUGforward sa prekrývali a obsahovali jeden 

mismatch. Fúznou PCR s primermi BglIIF a SalIR2 boli fragmenty spojené, poštiepené 

endonukleázami BglII a SalI a výsledný produkt bol vložený do plazmidu pRepR1ara cez 

príslušné restrikčné miesta. 

Konštruktmi boli transformované bunky E. coli DH5α (pRepR1ara) a XL1 

(pRepR1ara-mut). Transformanty boli selektované na médiu s chloramfenikolom. Správnosť 

konštruktov bola overená štiepením a sekvenačnou analýzou. Mapy konštruktov sú zobrazené 

na obr. 2. 

 

 
 

Obr. 2 Mapy plazmidov pRepR1ara a pRepR1ara-mut 
 

Expresia v banke 

V tomto experimente sme si overili, či dochádza k expresii proteínov RepA (32,7 kDa) 

a CopB (10 kDa) z konštruktov pRepR1ara a pRepR1ara-mut po indukcii s 0,1 % L-

arabinózou. Expresiu sme robili v E. coli kmeňoch BL21ai a RV308ai, pretože majú 

deletovaný ara operón a nedochádza k metabolizovaniu induktora. Vzorky sme separovali na 

16 % SDS-PAGE (obr. 3) a expresiu analyzovali v programe CP Atlas. Percentuálne 

zastúpenie proteínov RepA a CopB oproti všetkým exprimovaným proteínom v bunke a ich 

vzájomný pomer sú vyjadrené v tabuľke 4. 
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Obr. 3 SDS-PAGE analýza expresie proteínov RepA a CopB 

A) BL21ai/pRepR1ara  B) RV308ai/pRepR1ara  C) BL21ai/pRepR1ara-mut  D) RV308ai/pRepR1ara-mut 
Dráhy:  1: SeeBlue® Plus2 Pre-stained Protein Standard; 2: 0h; 3: 1h; 4: 2h; 5: 3h ; 6: 4h; 7: 5h; 

 

Tab. 4 Percentuálne zastúpenie RepA a CopB oproti celkovému množstvu proteínov a ich vzájomný pomer 
 

Plazmid Kmeň E. coli % CopB % RepA CopB/RepA 

pRepR1ara 
BL21ai 32 6 5,3 

RV308ai 17 3 5,7 

pRepR1ara-mut 
BL21ai 28 8 3,5 

RV308ai 21 6 3,5 

 

Po analýze sme zistili, že v prípade nemutovaného pRepR1ara bola expresia RepA 

v porovnaní s CopB približne 5,5 x nižšia. Expresia mutovaného RepA z plazmidu 

pRepR1ara-mut bola približne 3,5 x nižšia v porovnaní s CopB. Zámena iniciačného kodónu 

GTG na ATG (Val na Met) by mala zvýšiť mieru iniciácie translácie približne 12 x [7]. 

Hladina expresie RepA sa však zvýšila len približne 1,6 x. Dôvodom je pravdepodobne to, že 
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translácia je okrem iniciácie regulovaná aj prostredníctvom antisense RNA copA, ktorá 

udržuje nízku hladinu translácie a preto efekt mutácie nie je až tak viditeľný. 

 

Záver 

Podarilo sa nám skonštruovať plazmidy pRepR1ara a pRepR1ara-mut. Pomocou 

expresie v banke sme si overili, že prebieha expresia proteínov RepA a CopB. Zistili sme, že 

zámena iniciačného kodónu v repA géne z GUG na AUG zvýšila expresiu proteínu len 1,6 x 

aj napriek tomu, že miera iniciácie translácie by sa mala zvýšiť 12 x. Nízka hladina expresie 

RepA je totiž udržovaná aj na úrovni antisense RNA. 
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Abstract 

 The impact Val158Met polymorphism in the COMT gene on blood pressure, in the set of Slovak 
women 
 Hydroxylated estradiol creates catecholestradiols, which are catalyzed by catechol-O-methyltransferase 
(COMT). This enzyme is involved in the pathophysiology of the diseases, such as Parkinson´s disease, 
depression or hypertension. The aim of this study was to determine the frequency of COMT genotypes and their 
impact on blood pressure among 350 women aged from 45 to 60 years with different menopausal status. We 
determined that pre-menopausal and post-menopausal women had the highest frequency of heterozygotes 
(38.3% and 44.0%). We found no statistically significant genotype effect on blood pressure levels however 
women in post-menopause had higher systolic and diastolic blood pressure than women in pre-menopause. 
 

Keywords: estrogens; catechol-O-methyltransferase; hypertension; menopause 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Estrogén je jedným z dôležitých ženských pohlavných hormónov, ktorý zohráva 

významnú úlohu v metabolizme lipidov, má vplyv na hladiny sérového cholesterolu a hladiny 

lipoproteínov, čím nepriamo vplýva na vznik kardiovaskulárnych ochorení. V ženskom 

organizme sa estrogény vyskytujú v troch formách: estrón – E1, estradiol – E2 a estriol – E3, 

pričom najúčinnejšou formou je estradiol [1, 2]. 

Estradiol obsahuje viac hydroxylačných miest (C-2, C-4, C-6, C-7, C-11, C-14, C-15, 

C-16, and C-17) a na základe polohy hydroxylácie je odvodený typ hydroxylovaného 

metabolitu estradiolu. Estradiol hydroxylovaný v polohe C-2 a C-4 vytvára 

katecholestradioly, konkrétne 2-hydroxyestradiol a 4-hydroxyestradiol, ktoré sa metylujú na 

metoxyestradioly a to na 2-metoxyestradiol a na 4-metoxyestradiol. O-metylácia 

katecholestradiolov je katalyzovaná enzýmom katechol-O-metyltransferáza (COMT). 

Regulácia expresie COMT génu zohráva dôležitú úlohu v patofyziológii rozličných ochorení, 

vrátane estrogénmi indukovanej rakoviny, Parkinsonovej choroby, depresie a hypertenzie [3, 

4]. 

COMT je lokalizovaný na 22. chromozóme (q11.2) a má 6 exónov, pričom prvé dva 

exóny nie sú kódujúce. Expresia tohto génu je riadená dvoma rôznymi promótormi, ktoré sa 

nachádzajú na 3. exóne. Polymorfizmus rs4680 COMT génu je zapríčinený zámenou 
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bázových párov G za A, čo má za následok zmenu aminokyselín valínu za metionín na 

kodóne 108 pre solubilnú formu a na 158. kodóne pre formu viazanú na membránu. Takáto 

zámena aminokyselín je zodpovedná za troj-až štvornásobné zníženie aktivity enzýmu pri 

COMT-L (Met/Met) variante, na rozdiel od COMT-H (Val/Val) variantu, ktorý zodpovedá za 

vysokú aktivitu enzýmu. Obidve alely sú kodominantné, takže heterozygoti Val/Met majú 

intermediárnu enzymatickú aktivitu [5, 6]. 

Cieľom práce bolo stanoviť frekvenciu genotypov polymorfizmu Val158Met COMT 

(rs4680) v súbore slovenských žien a vyhodnotiť vplyv genotypov na hodnoty krvného tlaku. 

 

Materiál a metódy 

Súbor tvorilo 350 žien vo veku od 45 do 60 rokov zo západného Slovenska. Výskum 

prebiehal v ranných hodinách v ambulanciách praktických lekárov. Zaškolený antropológ 

odmeral probandkám základné antropometrické parametre, tlak krvi a urobil bioimpedančnú 

analýzu telesného zloženia štvorelektródovým prístrojom BIA 101 Akern S.r.l. Biochemická 

analýza sa uskutočnila v laboratóriu klinickej biochémie v Bratislave pod vedením odborného 

garanta pre klinickú biochémiu Doc. P. Blažíčka. 

Genetická analýza polymorfizmu Val158Met bola vykonaná v laboratóriu Katedry 

antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Zo získaných vzoriek krvi sa 

vyizolovala DNA prostredníctvom kitu SiMaxTM Genomic DNA Extraction Kit (Ecoli). Na 

detekciu polymorfizmu Val158Met sa využila metóda PCR-RFLP. Prítomnosť PCR 

produktov a produktov štiepenia enzýmom NlaIII sa zisťovala elektroforézou na agarózovom 

géli. Fragmenty DNA sa vizualizovali na UV-transluminátore. 

Na štatistické spracovanie údajov sa použil program SPSS pre Windows (v.17.0). 

Normalita údajov sa sledovala Kolmogorovov-Smirnovovým testom. Na porovnanie dát 

dvoch skupín pri normálnej distribúcii bol použitý Studentov t-test a pri nie normálnej 

distribúcii sa použil Mann-Whitneyho test. Porovnanie parametrov s normálnym rozdelením 

v genotypových skupinách sa testovalo metódou One-way Anova. V prípade nie normálne 

rozdelených parametrov bol použitý Kruskal-Wallisov test. Na overenie Hardy-Weinbergovej 

rovnováhy alelových a genotypových frekvencií sa použil Chí-kvadrát test. 

 

Výsledky a diskusia 

Tabuľka 1 zobrazuje priemerné hodnoty vybraných somatických parametrov u pre- 

a post-menopauzálnych žien. Štatisticky významné rozdiely medzi ženami v pre- a post-

menopauze sme pozorovali pri všetkých sledovaných antropometrických parametroch okrem 
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beztukovej hmoty (v kg; p = 0,820) a svalovej hmoty (v kg; p = 0,992), kde rozdiel nebol 

signifikantný, čo koreluje so všeobecnými zisteniami. Nesignifikantný rozdiel sme pozorovali 

aj pri diastolickom krvnom tlaku (p = 0,17) a pulzovej frekvencii (p = 0,19). Z uvedených 

výsledkov vyplýva, že menopauzálny status žien pravdepodobne vplýva na hodnoty 

uvedených antropometrických parametrov. Príčinou môže byť klesajúca hladina estrogénov 

u post-menopauzálnych žien, v dôsledku čoho ženy strácajú svalovú hmotu, ktorá je 

nahradzovaná tukovým tkanivom predovšetkým v abdominálnej oblasti. Štatisticky významné 

rozdiely boli tiež zistené v práci Skrzypczak et al. [7], kde sa porovnávali hodnoty BMI u pre- 

a post-menopauzálnych žien. Nižšie hodnoty BMI boli zistené v skupine žien, ktoré ešte 

menštruovali, v porovnaní so ženami v menopauze. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že 

hodnota BMI sa významne zvyšuje po menopauze. Podobný trend zvyšovania zistili aj pri 

hodnote WHR. Pri analyzovaní BMI a WHR autori nezistili žiadne interakcie medzi vekom 

a menopauzálnym statusom [7]. Nami sledovaný súbor sa však líšil vekom, nakoľko sme 

sledovali dve skupiny žien a to mladšie pre-menopauzálne a staršie post-menopauzálne ženy. 

Preto pri porovnaniach jednotlivých somatických parametrov by bolo dobré zamerať sa aj na 

vplyv veku na sledované premenné, ktorý sme v našej štúdii neanalyzovali. 

 

Tab. 1. Vybrané somatické charakteristiky pre- a post-menopauzálnych žien. 
Legenda  – BMI – index telesnej hmotnosti; WHR – index pomeru obvodu pása k obvodu bokov; p – hodnota 

štatistickej významnosti testu, n.s. – nesignifikantý rozdiel; TKS – tlak krvi systolický; TKD – tlak krvi 
diastolický. 

 
 
 

Pre-menopauzálne 
ženy 

n = 190 

Post-menopauzálne 
ženy 

n = 160 

 
 

Parametre Priemer ± SD Priemer ± SD p 
Telesná výška (cm) 164,68 ± 6,07 162,33 ± 5,38 <0,001 

Hmotnosť (kg) 71,57 ± 14,53 75,05 ± 15,94 0,026 
BMI (kg/m2) 26,38 ± 5,20 28,43 ± 5,63 <0,001 

Obvod pása (cm) 82,86 ± 14,00 89,90 ± 13,45 <0,001 
Obvod bokov (cm) 102,42 ± 9,83 105,94 ± 11,12 0,002 

WHR 0,80 ± 0,08 0,84 ± 0,07 <0,001 
TKS 120,41 ± 15,45 127,83 ± 15,915 <0,001 
TKD 77,17 ± 9,83 79,36 ± 11,32 n.s. 
Pulz 74,62 ± 8,90 73,59 ± 9,90 n.s. 

Tuková hmota (kg) 26,88 ± 11,36 30,47 ± 12,47 0,003 
Tuková hmota (%) 36,10 ± 8,25 39,00 ± 8,70 0,001 

Beztuková hmota (kg) 44,69 ± 4,44 44,57 ± 4,90 n. s. 
Beztuková hmota (%) 63,89 ± 8,25 60,93 ± 8,69 0,001 
Svalová hmota (kg) 26,28 ± 2,89 26,42 ± 3,46 n.s. 
Svalová hmota (%) 37,51 ± 4,65 36,03 ± 5,13 0,005 

Index bunkovej hmoty (%) 7,34 ± 0,70 7,58 ± 0,94 0,027 
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V tabuľke 2 sú uvedené distribúcie jednotlivých genotypov u pre- a post-

menopauzálnych žien, pričom najvyššiu frekvenciu vykazovali heterozygotné genotypy 

v obidvoch sledovaných skupinách nášho súboru (pre-menopauzálne ženy 38,3 % a post-

menopauzálne ženy 44,0 %). Frekvencia aliel v súbore pre-menopauzálnych žien bola 0,55 

pre alelu Val a  0,45 pre alelu Met a v súbore post-menopauzálnych žien bola frekvencia alely 

Val 0,54 a alely Met 0,46. Signifikantný rozdiel sme pozorovali v skupine pre-

menopauzálnych žien (p = 0,0025). Naše zistené frekvencie aliel polymorfizmu Val158Met 

sme porovnávali s frekvenciami vo svete. V práci Hong et al. [8], sa sledoval súbor pre- 

a post-menopauzálnych žien v štyroch etnických skupinách. V rámci pre-menopauzálnych 

žien 4. skupina (mongoloidná varieta, domorodé obyvateľstvo Severnej Ameriky, India 

a Pakistan) vykazovala podobnú frekvenciu aliel, ako nami sledovaný súbor pre-

menopauzálnych žien a to pre alelu Val 0,52 a 0,48 pre alelu Met. Naše frekvencie aliel 

v súbore post-menopauzálnych žien sa približovali k frekvenciám 3. skupiny (Izrael) post-

menopauzálnych žien, kde frekvencia alely Val bola 0,50 a alely Met 0,50. Všetky etnické 

skupiny pre-menopauzálnych žien mali najvyššiu frekvenciu heterozygotných genotypov, ako 

to bolo aj v našom prípade. V súbore post-menopauzálnych žien bola najvyššia frekvencia 

heterozygotov iba v skupine Kaukazoidov. 

 

Tab. 2. Distribúcia genotypov v sledovanom súbore. 
Legenda – χ2 – chí-kvadrát test; df – stupeň voľnosti; p – hodnota štatistickej významnosti; n. s. – 

nesignifikantný rozdiel. 
 

 Genotypy Frekvencie aliel 
Val/Val Val/Met Met/Met Val Met 

Pre-menopauzálne 
ženy 

n = 175 

 
62 (35,4 %) 

 
67 (38,3 %) 

 
46 (26,3 %) 

 
0,55 

 
0,45 

 χ2 = 9,083; df = 2; p = 0,0025 

Post-menopauzálne 
ženy 

n = 150 

 
48 (32,0 %) 

 
66 (44,0 %) 

 
36 (24,0 %) 

 
0,54 

 
0,46 

 χ2 = 1,960; df = 2; p = n. s. 

 

Obrázok 1 a 2 zobrazujú priemerné hodnoty systolického a diastolického krvného 

tlaku u pre- a post-menopauzálnych žien podľa genotypov. Z výsledkov vyplýva, že v našom 

súbore nie je veľmi výrazný vplyv genotypov na tlak krvi. Štatisticky významné rozdiely sme 

pozorovali v rámci genotypov v skupine post-menopauzálnych žien pri hodnotách 

systolického tlaku krvi (p = 0,043). Podobne ako aj autori Moodithaya a Avadhany [9] aj my 

sme zistili, že hodnoty systolického aj diastolického krvného tlaku boli signifikantne vyššie (p 

< 0,001) v súbore post-menopauzálnych žien, v porovnaní s pre-menopauzálnymi ženami. 
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Zvýšené hodnoty môžu byť spôsobené tým, že post-menopauzálne ženy majú zvýšené 

hodnoty somatických parametrov. 

Trend zvyšovania krvného tlaku môže byť spojený s vyššou koncentráciou celkového 

LDL cholesterolu a triglyceridov v post-menopauze. Zvyšovanie krvného tlaku v menopauze 

súvisí aj s tuhosťou tepien a autori Hundal a Hundal [10] hovoria o multifaktoriálnych 

dôvodoch zodpovedných za zvýšenie krvného tlaku žien po menopauze. Výsledky ich štúdie 

sú v súlade s hypotézou, že pokles steroidov a zvýšenie androgénov v ženskom organizme 

vplýva na rovnováhu vazoaktívnych hormónov v ženskom tele a vedie k zvýšeniu krvného 

tlaku.  
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Obr. 1. Priemerné hodnoty systolického krvného tlaku u pre- a post-menopauzálnych žien podľa 
genotypov. 

Legenda: p – hodnota štatistickej významnosti; n. s. – nesignifikantný rozdiel. 
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Obr. 2. Priemerné hodnoty diastolického krvného tlaku u pre- a post-menopauzálnych žien podľa 
genotypov 

Legenda: p – hodnota štatistickej významnosti; n. s. – nesignifikantný rozdiel. 
 

p = 0,043 

n.s. 

n.s. n.s. 
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Záver 

Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že menopauzálny status žien pravdepodobne 

ovplyvňuje zvyšovanie hodnôt, ako telesná hmotnosť, BMI a tuková hmota u post-

menopauzálnych žien. Najviac zastúpený bol heterozygotný genotyp Val/Met. Frekvencia 

alely Val bola 0,55 a alely Met 0,45 v súbore pre-menopauzálnych žien a 0,54 pre alelu Val 

a 0,46 pre alelu Met v súbore post-menopauzálnych žien. Vplyv genotypu na hladiny krvného 

tlaku sa v našej štúdii ukázal ako nejednoznačný a zvýšené hodnoty tlaku krvi môžu byť 

spôsobené vyššou koncentráciou celkového LDL cholesterolu a triglyceridov v súbore post-

menopauzálnych žien, v porovnaní s pre-menopauzálnymi ženami. 
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Abstract 

 Application of „lab-on-chip“ electrophoresis and quantitative real-time PCR in diagnosis and 
monitoring of treatment response in patients with chronic myeloid leukemia – casuistry 
 Chronic myeloid leukemia (CML) is a cancer of haematopoiesis. The primary cause is structural 
chromosomal rearrangement. It leads to the translocation between chromosomes 9 and 22 which results in 
formation the Philadelphia chromosome. This chromosome carries fusion oncogene BCR-ABL which causes 
excessive proliferation of white blood cells with the leukemic phenotype. The diagnosis of CML is based on the 
detection of BCR-ABL gene or Ph chromosome. „Lab-on-chip“ (chip electrophoresis) is used to detect specific 
break-point in BCR gene, which can affect quality and rate of onset the treatment response. Quantitative real-
time PCR (qRT-PCR) is used for detection of expressed gene and to quantify the gene product as well. 
According to this method the stage of disease can be determined as well as exact course of treatment response. 
 

Keywords:  chronic myeloid leukemia; fusion oncogene; lab-on-chip; qRT-PCR  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chronická myeloidná leukémia (CML) je klonálne myeloproliferatívne ochorenie, 

ktoré je výsledkom neoplastickej transformácie hematopoetickej kmeňovej bunky. 

Charakteristickou črtou CML je prítomnosť reciprokej translokácie medzi dlhými ramenami 

chromozómu 9 a 22, t(9;22)(q34;q11), ktorá vedie k vytvoreniu Philadelphia (Ph) 

chromozómu [1]. V tejto výmene je časť dlhého ramena chromozómu 22 translokovaná do 

chromozómu 9, za vytvorenia abnormálnej formy 9q+, kým malá časť distálneho konca 

dlhého ramena chromozómu 9, ktorá kóduje c-ABL gén, je translokovaná do chromozómu 22. 

Vznikom Ph chromozómu zároveň dochádza k vzniku deregulovaného fúzneho onkogénu 

BCR-ABL, ktorý produkuje proteín Bcr-Abl [2]. Bcr-Abl je chimérický deregulovaný proteín, 

konštitutívne aktívna tyrozín kináza. Štandardná forma c-Abl nachádzajúca sa v ľudskom 

organizme nemá transformačnú aktivitu. Kľúčom k jej onkogénnej transformácii je 

umiestnenie v géne BCR. Na chromozóme 9 dochádza k zlomu na prvom exóne v oblasti 200 

kb. Na chromozóme 22 sa vyskytujú tri hlavné miesta zlomu. Najčastejším zlomom je M-BCR 

(p210BCR-ABL). V rámci oblasti M-BCR rozoznávame dva varianty: b2a2 (BCR exón 13 a ABL 
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exón 2) a b3a2 (BCR exón 14 a ABL exón 2). Menej často dochádza k zlomu v oblasti minor-

bcr (p190BCR-ABL) a len vzácne v oblasti mikro-bcr (p230BCR-ABL) [3].       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Vznik chimérického génu BCR-ABL. Translokácia ABL génu z chromozómu 9 na chromozóm 22 za 

vzniku fúzneho onkogénu; upravené podľa [4] 
 

Použitím metódy „lab-on-chip“ (elektroforéza na čipe) je možné detegovať konkrétne 

miesto zlomu v géne BCR, čo má význam v klinickej praxi pre odhad liečebnej odpovede 

a prognózy pacienta. 

 „Lab-on-chip“ metódou je možné stanoviť zlomy BRC-ABL génu z plnej krvi alebo 

kostnej drene. Analýza vzoriek má štyri hlavné kroky: izolácia nukleovej kyseliny, reverzná 

transkripcia, PCR amplifikácia vzorky a elektroforéza. Výhodou tejto metódy je kratší čas 

analýzy, simultánna detekcia viacerých zlomov a znížené riziko kontaminácie vzorky. 

Jednotlivé zlomové miesta môžu u pacientov vykazovať pozitívnu alebo negatívnu koreláciu 

s odpoveďou na podávanú liečbu [5]. 

 Kvantitatívna real-time PCR (qRT-PCR) je často používaná metóda v laboratórnej 

praxi, ktorá umožňuje detegovať expresiu daného génu, ale aj kvantifikovať množstvo 

génového produktu v reálnom čase. Na základe získaných výsledkov je možné pri vstupnej 

diagnostike určiť fázu ochorenia a počas liečby kontrolovať liečebnú odpoveď, prípadne včas 

odhaliť relabujúce ochorenie [6]. 

 Cieľom predloženej práce je poukázať na význam uvedených metód v laboratórnej 

praxi na základe kazuistiky pacientov s diagnózou CML s rozdielnou reakciou na zavedenú 

terapiu.    

       

Materiál a metódy 

„Lab-on-chip“ 

Elektroforézou na čipe sme analyzovali vzorky pacientov s diagnózou CML pri 
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vstupných vyšetreniach. Uvedenou metódou je možné detegovať konkrétne leukemické 

zlomy na fúznom géne. Na analýzu sme použili kit: Seeplex® Leukemia BCR/ABL 

(Seegene) a čip DNA LabChipTM (Agilent Technlogies), ktorým je možné spracovať vzorky 

desiatich pacientov súčasne. Kit obsahuje primery pre 8 najčastejších zlomov. Na 

vyhodnotenie získaných údajov sme použili software Agilent 2100 Expert. 

Tab. 1. Analyzované oblasti BCR-ABL kitom Seeplex® Leukemia BCR/ABL (Seegene) 

 
  

 

 

 

 

 

 

qRT-PCR 

 Na izoláciu RNA zo vzoriek sme použili kit: TempusTM Spin RNA Isolation Kit (Life 

Technologies) a na reverzný prepis RNA do cDNA kit: High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems). Na samotnú PCR analýzu bol použitý Fusion Quant 

Kit for Real-Time quantitative PCR analysis (Qiagene). Relatívnu kvantifikáciu transkriptov 

sme vyhodnotili v programe 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). U pacientov 

sú hodnotené dva parametre:  

NCN (Normalized copy number) hodnota určuje počet kópií fúzneho génu na jednu kópiu 

transkriptu kontrolného génu a používa sa aj na výpočet minimálnej reziduálnej choroby 

(MRD).  

 IS (International scale) hodnota vyjadruje pomer leukemických Ph pozitívnych buniek 

vzhľadom k počtu Bcr-Abl transkriptov. Výsledná hodnota určí stupeň liečebnej odpovede 

pacienta.  

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Hodnotenie liečebnej odpovede pacienta pomocou IS 
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Výsledky a diskusia 

Kazuistika I 

 Pacient, narodený v roku 1948, vyšetrený v hematologickej ambulancii v nemocnici 

na Antolskej. Pri hematologickom vyšetrení boli zistené odchýlky krvného obrazu. 

„Lab-on-chip“ analýza (odd. lekárskej genetiky, Bratislava, Medirex): Vstupné vyšetrenie 

v roku 2010. Elektroforézou na čipe zistený zlom v oblasti b3a2. 

 
 

 

 

 

  

 

 
Obr. 3. Výsledok elektroforézy; prítomná interná kontrola a zlom b3a2u pacienta 1 

 
Relatívna kvantifikácia transkriptov (odd. lekárskej genetiky, Bratislava, Medirex): Pri 

vstupnom vyšetrení boli zistené hodnoty: NCN = 1,29 a IS = 26,8. Pacient liečený tyrozín 

kinázovými inhibítormi, pravidelne kontrolovaný. Pri poslednej kontrole v roku 2014 hodnoty 

NCN = 0, 000001 a IS = 0,000. Pacient dosiahol kompletnú molekulovú odpoveď.  

 
  

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4. Relatívna kvantifikácia transkriptov u pacienta 1 

   

Kazuistika II 

 Pacient, narodený v roku 1987, vyšetrený v hematologickej ambulancii v nemocnici 

758



na Antolskej. Pri hematologickom vyšetrení boli zistené odchýlky krvného obrazu. 

„Lab-on-chip“ analýza (odd. lekárskej genetiky, Bratislava, Medirex): Vstupné vyšetrenie 

v roku 2011. Elektroforézou na čipe zistený zlom v oblasti b3a2. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5. Výsledok elektroforézy; prítomná interná kontrola a zlom b3a2u pacienta 2 

 
Relatívna kvantifikácia transkriptov (odd. lekárskej genetiky, Bratislava, Medirex): Pri 

vstupnom vyšetrení boli zistené hodnoty: NCN = 1,26 a IS = 17, 59. Pacient liečený tyrozín 

kinázovými inhibítormi, pravidelne kontrolovaný. Pri poslednej kontrole v roku 2014 hodnoty 

NCN = 0,00105 a IS = 0,015. Pacient dosiahol veľkú molekulovú odpoveď.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6. Relatívna kvantifikácia transkriptov u pacienta 2 

 

Záver 

 Metódy „lab-on-chip“ a qRT-PCR majú esenciálnu úlohu pri vyšetrení 

novodiagnostikovaných pacientov s diagnózou CML. Rovnako dôležité je ich využitie v 

molekulovom monitoringu liečebnej odpovede na zavedenú terapiu. Pacientom v oboch 
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kazuistikách bol detegovaný zlom b3a2, ktorý vo väčšine prípadov pozitívne koreluje 

s liečbou. Je asociovaný s lepším a rýchlejším dosiahnutím molekulovej remisie. Avšak po 

vykonaní relatívnej kvantifikácie boli zistené rozdielne hladiny transkriptov fúzneho génu, čo 

dokazuje, že aj zdanlivo rovnakí pacienti môžu na liečbu reagovať rôzne. V prípade druhého 

pacienta, ktorý mal pri vstupnom vyšetrení nižšie NCN a IS, bol nástup remisie pomerne 

pomalý a ani v priebehu štyroch rokov nedosiahol nulové hodnoty. Výsledok analýzy má 

význam v ďalšom pozorovaní a prognóze pacienta. Ak by došlo k relapsu ochorenia a počet 

transkriptov by sa zvyšoval, budú potrebné častejšie kontroly, prípadne voľba alternatívneho 

druhu liečby.        
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Abstract 
 Application of modern DNA sequencing methods to analysis of microbial consortia in food 
 Some bacterial contaminants of spices can cause food-borne diseases. We analysed red pepper spice by culture-
independent method using isolation of the mixed DNA, polymerase chain reaction (PCR) oriented to 16S rRNA and 
analysis of the amplicons by high-throughput sequencing on Illumina platform. Results confirm detection of various 
microorganisms, including those from families Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceae, together with families 
Nostocaceae and Rivulariaceae of Cyanobacteria. Veltlín zelený, a wine from the Small Carpathian wine region was 
chosen as another type of sample. On this sample we performed culture-based tests on elective agar media for various 
microorganisms, with subsequent DNA isolation, PCR oriented to 16S rDNA and ITS, and Sanger DNA sequencing. 
Results demonstrated that the grapes contained DNA of Lactococcus lactis, Lactobacillus delbrueckii, Enterococcus 
faecium and other bacteria. Detected yeasts were Hanseniaspora uvarum, Saccharomyces spp., Starmerella bacillaris 
and other. DNA sequencing-based methods were very effective at the microbial analysis.  
 

Keywords: DNA; PCR; spices; wine; diversity microflora 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Koreniny pochádzajú z rôznych častí rastlinných tiel. Nemajú síce výživovú hodnotu, no ich 

benefity sú v pozitívnom vplyve na trávenie, mnohé majú antioxidačné či protizápalové vlastnosti. 

Kontaminácia korenia môže zohrávať významnú úlohu pri alimentárnych ochoreniach u ľudí, najmä 

imunokompromitovaných osôb. Červená paprika patrí medzi najpoužívanejšie koreniny nielen u 

nás, ale aj na celom svete [1]. Naším cieľom bolo štúdium a detekcia mikroflóry červenej papriky 

nekultivačnými metódami – polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) a sekvenovaním metódou 

Illumina, čomu predchádzal výber správnej izolačnej metódy a jej optimalizácia. Sekvenovanie 

metodikou Illumina má vysokú citlivosť a potenciál súbežne zachytiť aj najmenšie molekuly 

zmesnej DNA vyizolovanej z korenia. Cieľom práce bolo odskúšať schopnosť tejto metódy 

detegovať prítomnosť baktérií v koreninách, vrátane potenciálne patogénnych čeľadí. 

Ďalšou potravinárskou komoditou, kde je záujem o charakterizáciu mikrobiálnych 

spoločenstiev, je víno. Jeho kvalitu, chuť a arómu, výrazne ovplyvňuje nielen odroda a 

technologické spracovanie, ale do veľkej miery tiež mikroflóra hrozna. Kvasinky a baktérie vo víne 

často prežívajú spolu s rodmi a druhmi negatívne ovplyvňujúcimi víno [2]. Cieľom práce bola 

charakterizácia mikroflóry pomocou kultivačných metód doplnených molekulárno-biologickými 

metódami – PCR a sekvenovaním DNA. 
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Materiál a metódy 

Vzorky 

Nekultivačnými metódami sme testovali červenú papriku (sušenú, mletú), získanú priamo 

od výrobcu (Fuchs, Dissen, Nemecko). Kultivačnými metódami sme testovali Veltlín zelený z 

Malokarpatskej oblasti v priebehu výroby ľadového vína. Ako vzorky sme použili bobule, 

fermentovaný mušt a mladé víno. Bobule sme manuálne uvoľnili zo strapcov, inkubovali v 

sterilnom fyziologickom roztoku 0,9 % NaCl po dobu 24 h pri teplote 30 ºC a získanú oplachovú 

suspenziu sme analyzovali. Príslušný mušt bol pripravený podľa tradičných postupov [3]. 

Kultivácia mikroorganizmov 

Vzorky z vín sme naniesli na kutlivačný YPD agar (Merck, Darmstadt, Nemecko), PDA agar 

(Merck) pre obe kvasinky a R2A agar (HiMedia, Mumbai, India) pre aeróbne baktérie, pre 

laktobacily sme pripravili anaeróbne prostredie na médiách MRS agar (Merck) a MRS-T (MRS 

agar s rajčinovým pretlakom, Merck). Kvasinky sme inkubovali pri teplote 30 ºC približne 2-3 dni, 

baktérie pri 37 ºC 5-7 dní.  

Izolácia DNA 

 DNA z korenín sme extrahovali bez predchádzajúcej kultivácie. Pri hľadaní najvhodnejšej 

metódy izolácie DNA sme použili rôzne typy izolačných kitov - NucleoSpin (Macherey-Nagel, 

Düren, Nemecko), DNeasy Blood & Tissue kit (Qiagen, Hilden, Nemecko) a postup s 

cetyltrimetylamóniumbromidom (CTAB; validovaný postup JRC, IHCP, 2002). Optimalizácia 

pozostávala v hľadaní najvhodnejšieho spôsobu spracovania vzoriek, objemov a pomerov vzorky a 

extrakčného roztoku, prípadne centrifugácie na oddelenie fáz. Ako najvhodnejšia metóda sa ukázala 

CTAB metóda.  

Amplifikácia PCR 

 PCR pre izolované baktérie a kvasinky z vína sme realizovali v jednotkovom objeme 25 µl, 

zatiaľ čo reakčný objem PCR pri červenej paprike bol 20,5 µl. Použitou polymerázou bola 

HotStarTaqPlus DNA polymeráza (Biotium, Hayward, Kalifornia, USA). Reakcie sa od seba líšili 

použitými primérmi zameranými na amplifikáciu konkrétnych oblastí genómu mikroorganizmov. 

Na amplifikáciu 16S rRNA oblasti červenej papriky sme použili priméry 341f (5' CCT ACG GGA 

GGC AGC AG 3') a 985r (5' GTA AGG TTC TTC GCG TT 3') [4]. Na detekciu baktérií vo víne 

boli použité priméry 27f (5' AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG 3') a 685r (5' TCT ACG CAT 

TTC ACC GCT AC 3') zamerané taktiež na 16S rRNA oblasť malej ribozomálnej podjednotky [5]. 

Poslednými použitými primérmi boli ITS1 (5' TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3') a ITS4 (5' 

TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3') [6] na amplifikáciu oblastí ITS1-5.8S rRNA-ITS2 genómu 

kvasiniek. Templátovú DNA sme pridali v objeme 1,5 µl pri korení a 1 µl pri testovaní mikroflóry 

vína. PCR prebiehala v cykléri Veriti (Applied Biosystems, Foster City, Kalifornia, USA) s 
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nastavenými rôznymi programami pre jednotlivé druhy PCR. 

Sekvenovanie 

 Amplifikovanú DNA sme analyzovali elektroforézou v agarózovom 1 % géli s nasledujúcou 

vizualizáciou UV-transilumináciou po zafarbení v roztoku GelRed (Biotium). DNA z izolátov s 

rôznymi profilmi sme prečistili použitím súpravy QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). 

Prečistené vzorky z izolátov z vína sme sekvenovali Sangerovou metódou na prístroji ABI 3100-

Avant Genetic Analyser s využitím súpravy Big Dye Terminator v 3.1 Cycle Seguencing Kit 

(Applied Biosystems), vzorky DNA z korenín metódou Illumina prístrojom MiSeq (obe na Katedre 

molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komeského v Bratislave). Sekvencie 

získané Sangerovým sekvenovaním sme porovnali v databáze GenBank pomocou vyhľadávania 

BLAST [7]. Sekvencie získané paralelným sekvenovaním metódou Illumina sme spracovali 

pomocou softvérov CLC Genomic Workbench a Megan. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky sú prezentované v Tab. 1,  Tab. 2, na Obr. 1 a Obr. 2. Na bobuliach hrozna pre 

prípravu ľadového vína sme identifikovali niekoľko druhov baktérií mliečneho kysnutia a baktérie, 

ktoré možno hodnotiť ako kontaminanty. Baktérie rodu Lactobacillus pozitívne ovplyvňujú kvalitu 

vína podieľajúc sa na jablčno–mliečnej fermentácii. Enterococcus faecium a E. coli predstavujú 

kontaminanty, ktoré by síce pri zvýšenej koncentrácii vo víne predstavovali zdravotné riziko, avšak 

neovplyvňujú ho negatívne [8]. Kvasinky sme zatiaľ identifikovali len na bobuliach, k 

dominantným patrila Hanseniaspora uvarum. Táto býva často opisovaná ako dominantná non-

Saccharomyces kvasinka v začiatkoch fermentácie, pozitívne ovplyvňuje kvalitu vína – v  

kombinácii so Saccharomyces cerevisiae pri fermentácii muštu dosiahne vyššiu koncentráciu 

esterov prispievajúcich k charakteristickej ovocnej vôni vína [9]. Candida zemplinina v zmesi so 

Saccharomyces cerevisiae v muštoch s vyšším obsahom cukru pomáha znížiťobsah kyseliny octovej 

a zároveň udržuje vysoké množstvo etanolu a glycerolu [10]. 

V sušenej mletej červenej paprike sme metódou paralelného sekvenovania DNA 

identifikovali rôzne baktérie a dospeli k ich rozdeleniu po čeľade. Najvyšší podiel patril kmeňu 

Cyanobacteria, prítomný najpočetnejšie zastúpenými čeľaďami Nostocaceae, Rivulariaceae a 

podtriedou Oscillatoriophycideae. Z rodov prevládali Calothrix (čeľaď Rivulariaceae), 

Cylindrospermum, Nostoc, Chroococcidiopsis. Vo všeobecnosti sú tieto cyanobaktérie 

environmentálne a kozmopolitne sa vyskytujúce, v našom prípade bez negatívneho vplyvu na 

človeka. Prežívajú aj náročné podmienky pre život, na prírodných povrchoch často tvoria biofilm 

[11]. K ďalším identifikovaným baktériam patrili napr. z čeľade Enterobacteriaceae rody 

Enterobacter, Klebsiella, Pantoea a Erwinia. Prvé dva menované rody síce obsahujú zástupcov 
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schopných vyvolať alimentárne ochorenia, ale ich prítomnosť vo vzorkách bola v množstvách 

nedostačujúca na vyvolanie ochorenia. 

 
Obr. 1. Čeľade baktérií identifikované v sušenej mletej červenej paprike metódou paralelného sekvenovania 

úseku 16S rDNA. Znázornený je rodostrom ríše Bacteria so zvýraznenými čeľaďami, ktorej zástupcov sme 
identifikovali v najvyššom percentuálnom množstve. 

 

 

 

Obr. 2. Prehľad baktérií v sušenej mletej červenej paprike identifikovaných metódou paralelného sekvenovania 
úseku 16S rDNA. Farebné výseky predstavujú čeľade s konkrétnymi rodmi podľa kvantitatívneho zastúpenia 

amplikónov. 
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Tab. 1. Zoznam osekvenovaných amplikónov bakteriálnej DNA z izolátov z hroznových bobúľ 
 

vzorky Najbližšia zhoda v GenBank, % identity 
pre amplikón 

Veľkosť amplikónu 
podľa sekvenácie [bp] 

Bobule 

Lactococcus lactis (99 %) alebo Lactococcus lactis 
subsp. lactis (99 %) 

649 

Lactococcus lactis  (99 %) alebo Lactococcus sp. 
(99 %) 

653 

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (99%) alebo 
Lactococcus lactis subsp. lactis (99%)  

640 

Staphylococcus epidermidis (99 %) 648 

Ewingella americana (99 %) alebo 
Enterobacteriaceae bacterium (99%) 

642 

Carnobacterium maltaromaticum (99%) 654 

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (99 %) 
alebo Lactococcus lactis subsp. lactis (99 %) 

655 

Enterococcus faecium (99 %) 665 

Escherichia coli (89%) 418 

 

Tab. 2. Zoznam osekvenovaných amplikónov kvasinkovej DNA z izolátov z hroznových bobúľ 

 

Vzorky Najbližšia zhoda v GenBank, % identity 
pre amplikón 

Veľkosť amplikónu 
podľa sekvenácie [bp] 

Bobule 

Hanseniaspora uvarum (98%)  780 

Starmerella bacillaris (synonym Candida 
zemplinina) (99%) 

423 

Saccharomycetes sp. (98%) 408 

Starmerella bacillaris (synonym Candida 
zemplinina) (99%) 

419 

Pichia kluyveri (97%) 670 

Starmerella bacillaris (synonym Candida 
zemplinina) (99%) 

425 

Hanseniaspora uvarum (87%) 722 

Hanseniaspora uvarum (94%) 791 

Hanseniaspora uvarum (98%)  777 

Hanseniaspora uvarum (99%) 784 

Candida californica (99%) 411 

Metschnikowia bicuspidata var. bicuspidata (95%) 341 

Saccharomycete sp. (94%) 662 

Starmerella bacillaris (synonym Candida 
zemplinina) (99%) 

427 

Hanseniaspora uvarum (93%) 766 

Hanseniaspora uvarum (99%) 777 
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Záver 

 Cieľom práce bolo charakterizovať mikroflóru vybraných potravín pomocou moderných 

metód sekvenovania DNA. V prípade mikroflóry hroznových bobúľ na výrobu ľadového vína sme 

pomocou kombinácie kultivačnej metódy so Sangerovým sekvenovaním DNA presne identifikovali 

prítomné baktérie a kvasinky. V prípade sušenej mletej červenej paprike, ako reprezentanta korenín, 

sme pomocou sekvenovania metódou Illumina identifikovali nepatogénnych aj potenciálne 

patogénne baktérie po úroveň rodu (genus). Výsledky predstavujú rozšírenie vedeckých poznatkov 

a môžu prispieť k štúdiu mikrobiálnych spoločenstiev v mikrobiológii vína a bezpečnosti potravín. 
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Abstract 

The influence of immobilization on the activity and stability of recombinant formate dehydrogenase  
The enhancement in productivity and increasing of enzyme life are current requests of the 

biotechnological industries. These requirements are important to prepare simple and efficient enzymatic 
biotransformation systems. We covalently immobilized recombinant formate dehydrogenase (rFDH) (E.coli 
BL21) to magnetic nanoparticles. The crude nanoparticles prepared by co-precipitation of iron salts was silanized 
and amino modified by aminosilane. The enzyme was immobilized via cross-linking using glutaraldehyde 
method. The amount of immobilized rFDHs was 3,5 mg.g-1 of support. The activity and stability study showed 
that the immobilized rFDH, examined by the classic FDH enzymatic assay, retained 95% of its initial activity 
(12,8 U. mg-1) after 10 repeated cycles of NADH regeneration.  
 

Keywords: magnetic nanoparticles; immobilization; formate dehydrogenase  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Použitie rozpustných enzýmov môže byť nevýhodné pre biotechnologické využitie, 

pretože sa použijú jednorázovo a majú obvykle nízku stabilitu, čo zvyšuje ekonomické 

náklady. Jedno z možných riešení je stabilizácia enzýmov imobilizáciou na rôzne materiály. 

Podľa definície pod imobilizáciou enzýmov rozumieme ich fyzikálne uzatvorenie v 

priestorovo limitovanej oblasti pri zachovaní ich špecifickej aktivity s môžnosťou 

kontinuálneho opakovaného použitia [1]. Nosič pre imobilizáciu enzýmu musí spĺňať viacere 

parametre: i) veľký merný povrch, ii) hydrofilný charakter, iii) fyzikálno-chemická 

a biologická stabilita iv) vhodný tvar a veľkosť, v) možnosť opakovaného použitia. Jednou z 

používaných techník je imobilizácia kovalentnou väzbou na nosič s vhodnými funkčnými 

skupinami, napr. -OH, -SH, -COOH, -NH2, ktoré môžu vytvoriť väzbu s funkčnými 

skupinami na proteíne: -NH2 (N - koniec), -COOH (C - koniec), -SH, -OH. Lacnejšie môžu 

byť metódy nekovalentnej imobilizácie na ionexy, pri ktorých však často dochádza 

k uvoľňovaniu enzýmu počas biotransformácie [2]. V práci sme sa venovali imobilizácii 

formiátdehydrogenázy (FDH) (EC 1.2.1.2), kľúčového enzýmu regenerácie koenzýmu NAD. 

Použili sme magnetické nanočastice s voľnými NH2 skupinami, pričom sme sledovali rozdiely 
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v stabilite a špecifickej aktivite imobilizovanej a voľnej FDH.  

 

Materiál a metódy 

 Na experimenty boli použité enzýmové preparáty rekombinantnej 

formiátdehydrogenázy (FDH) (EC 1.2.1.2), ktorú pripravil a čiastočne purifikoval jeden 

z autorov (Z.L., nepublikované výsledky). Enzým bol imobilizovaný na silanizované 

magnetické nanočastice po modifikácii s aminopropyltrietoxysilánom (APTES) MNP-SiO2-

NH2 (Obr. 1) [3]. 

 

 
 

Obr. 1.  Mikroskopický záznam MNP-SiO2-NH2 –zväčšenie 10000x 
 

Na imobilizáciu rFDH na MNP-SiO2-NH2 sme použili aktiváciu 10% vodným 

roztokom glutaraldehydu pri RT počas 1 hodiny. K aktivovanému nosiču (192 mg) sme 

pridali 5 ml roztoku FDH (4,6 mg/ml) v 1xPBS tlmivom roztoku pH 7,4 (1,37 mol.dm-3 

NaCl, 27 mmol.dm-3 KCl, 100 mmol.dm-3 Na2HPO4, 18 mmol.dm-3 KH2PO4) a nechali 

inkubovať pri RT počas 24 hodín [4]. 

 Na stanovenie špecifickej aktivity voľnej a imobilizovanej FDH bola použitá reakčná 

zmes v zložení: 50 mmol.dm-3 fosfátový tlmivý roztok pH 7,5, 50 mmol.dm-3 HCOONa 1,05 

mmol.dm-3 β-NAD (Obr.2) [5]. 

 

 
 

Obr. 2. Schéma enzymatickej reakcie FDH–1 U FDH oxiduje 1µmol mravčanu na CO2 za 1 min. v prítomnosti 
β–NAD pri pH 7 a 37°C (upravené podľa [5]). 
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Výsledky a diskusia 

Preparát rekombinantnej FDH (rFDH) (4,6 mg/ml – 50% glycerol, 30mM fosfátový 

tlmivý roztok pH 7,5) mal špecifickú aktivitu 7,6 – 12,8 U/mg (126,6 – 213,3 nkat) (Obr. 3). 

rFDH dosahuje porovnateľnú špecifickú aktivitu ako komerčné preparáty (5 – 15 U/mg – 

Sigma, USA).    

 

 

 
Obr. 3. Vplyv koncentrácie rFDH na produkciu  NADH pri biotransformácii mrav čanu  

 
 

Komerčná FDH (Candida boidinii) (Sigma, USA) má udávanú stabilitu 36 hod pri 

zachovaní polovičnej aktivity. Náš rekombinantný enzým rFDH je pri teplote 4°C stabilnejší, 

strácal aktivitu priemerne len 2,4 U/mg za 24 hod (Obr. 4). 

 
Obr. 4. Stabilita rFDH –pri 4°C. 
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Aktivita imobilizovanej rFDH bola meraná štandardnou enzýmovou reakciou [5], 

kontinuálne počas 25 min. Po každej reakcii boli nanočastice separované neodýmovým 

magnetom a premyté 5x 20 ml 1xPBS, pH 7,4. Kapacita nanočastíc (MNP-SiO2-NH2) bola 

3,5 mg rFDH.g-1 nanočastíc. Počiatočná aktivita 3,5 mg rFDH pred imobilizáciou bola 52,5 U. 

Stabilita imobilizovanej rFDH bola testovaná v 10 cykloch použitia idúcich za sebou. Z Obr. 

5 je zrejmé, že imobilizovaná rFDH si aj po 10 cykloch zachováva 95% pôvodnej aktivity.  

 

 
 

Obr. 5. Stabilita imobilizovanej rFDH pri viacnásobnom použití 
 

Záver 

Overili sme základné vlastnosti, špecifickú aktivitu a stabilitu imobilizovanej a voľnej 

rekombinantnej formiátdehydrogenázy pripravenej na našom pracovisku. Imobilizáciou rFDH 

na magnetické nanočastice sa podstatne zvýšila stabilita enzýmu, pretože pri opakovanom 

použití v 10 cykloch regenerácie NADH si zachovala 95% pôvodnej špecifickej aktivity. 
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Abstract 

The use of magnetic nanoparticles for immobilization of alcohol dehydrogenase 
Magnetic nanoparticles (MNPs) are attractive materials that are popular as a support for enzyme 

immobilization. They facilitate their separations by simple applying an external magnetic field; which could 
facilitate the recycling of enzymes and prolong their repeated applications. Up to date, they are many techniques 
known to enzyme immobilization onto surface, e.g. covalent coupling, encapsulation, or non-specific adsorption. 
In this paper, silica-coated magnetic nanoparticels were synthesized and their surface was functionalized with 
amino groups for covalent immobilization of the alcohol dehydrogenase (ADH) (EC 1.1.1.1). The activity of the 
immobilized and free enzyme was examined in the classic ADH enzymatic assay. The efficiency of the enzyme 
immobilization was 3,7-4 mg.g-1 of the nanoparticles and the residual activity was 87% of the free enzyme (754 
U. mg-1), keeping this activity at room temperature for minimally 3 days. This magnetic immobilized-ADH 
system is easy to recycle after biotransformation. 
 

Keywords: magnetic nanoparticles; enzyme immobilization 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nanotechnológia (NT) je označenie vedných odborov využívajúcich technológie, kde 

aspoň jeden rozmer je v nanomeradle (1-100 nm). V súčasnosti sú NT jedným z najrýchlejšie 

sa rozvíjajúcim odvetvím modernej vedy, čomu nasvedčuje umiestnenie v prvej trojke 

publikovateľnosti za posledných 5 rokov [1].  

Nanomateriály sa vyznačujú výnimočnými vlastnosťami: i) veľký pomer povrch/objem 

(100 m2.g-1), čo ovplyvňuje ich ii) veľkú povrchovú aktivitu, iii) prestávajú platiť klasické 

fyzikálne zákony a prejavujú sa kvantové efekty. Medzi nanomateriálmi sú bežne rozšírené aj 

nanočastice s magnetickými vlastnosťami, hlavne pre ich široké uplatnenie v biologických 

vedách, biotechnológiách, klinickom a farmaceutickom priemysle, kvôli biokompatibilite 

oxidov železa v biologickom systéme [2]. 

 Výroba MNP je považovaná za relatívne jednoduchý a ekonomicky výhodný proces. 

K najbežnejším postupom patrí chemická koprecipitácia solí železa, ktorá z hľadiska 

distribúcie veľkosti častíc nepatrí medzi najvýhodnejšie, ale uprednostňuje ju rýchlosť 

a jednoduchosť manipulácie s MNP [3].  
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 Cieľom práce bolo pripraviť magnetické nanočastice s vhodne modifikovaným 

povrchom pre imobilizáciu vybraného enzýmu.  

 

Materiál a metódy 

Magnetické nanočastice (γ-Fe304) boli pripravené koprecipitáciou Fe2+ a Fe3+ solí pod 

atmosférou argónu (Ar) [4]. Pred precipitáciou bol Fe2+/Fe3+ roztok (12 mmol.dm-3 FeCl2, 25 

mmol.dm-3 FeCl3) prebublaný dusíkom. K roztoku Fe2+/Fe3+ pod Ar, zahriatym na 90 °C, sa 

pridával cez septum za stáleho miešania (1250 rpm) po kvapkách (200 µl/min.) roztok 

vodného amoniaku (1,5 mol.dm-3, pH 10). Reakciou vznikol čierny precipitát, ktorý sa ďalej 

miešal 2 hod. pri 90°C. MNP sme separovali neodýmovým magnetom, supernatant sa 

dekantoval, MNP sa premyli H20 (3x 20 ml) a izopropanolom (20 ml) a odparili dosucha vo 

vákuu pri 40°C (18 hod.).  

 Pripravené MNP sme modifikovali tetraetoxysilánom (TEOS) [5] a 

aminopropyltrietoxysilánom (APTES) [6]. 

 MNP sme modifikovali TEOSom Stöberovou metódou podľa Obr. 1 vo vialke 12 

hodín pri RT. Vzniknuté MNP-SiO2 sme funkcionalizovali aminoskupinami reakciou 

s APTES. K 200 mg MNP-SiO2 vo vialke sme pridali 9 ml metanolu a zmes sa  2 

min homogenizovala sonikáciou. Po pridaní 10 ml 10% vodného roztoku APTES zmes 

reagovala 24 hod. za stáleho smiešania (700 rpm).  Nezreagovaný APTES sme odstránili 

opakovaným premytím metanolom (10 ml) a vodou (10 ml) s využitím magnetickej separácie 

neodýmovým magnetom. Vzniknuté MNP-SiO2-NH2 (Obr. 2) sme použili na imobilizáciu 

enzýmov. 

 

 
 

Obr. 1. Schéma syntézy MNP-SiO2 Stöberovou metódou (upravené podľa [5]) 
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Obr. 2. Schéma syntézy MNP-SiO2-NH2– (upravené podľa [6]) 

 

 Na imobilizáciu enzýmov na MNP-SiO2-NH2 sme použili komerčný preparát 

alkoholdehydrogenázy (ADH) (EC 1.1.1.1) (ICN, USA). Imobilizácia bola robená po aktivácii 

nanočastíc 10% vodným roztokom glutaraldehydu pri RT počas 1 hodiny. Po aktivácii NH2 

skupín sme pridali 5 ml roztoku ADH (5 mg/ml) v PBS tlmivom roztoku (1,37 mol.dm-3 

NaCl, 27 mmol.dm-3 KCl, 100 mmol.dm-3 Na2HPO4, 18 mmol.dm-3 KH2PO4) a nechali 

inkubovať pri RT počas 24 hodín [6].  

 Vzniknutý enzýmový komplex ADH-MNP-SiO2-NH2 (Obr. 3) sme použili na 

stanovenie špecifickej aktivity ADH. 

 

 
 

Obr. 3. Schéma enzýmového komplexu ADH -MNP-SiO2-NH2 

 

Výsledky a diskusia 

 Meraním špecifickej aktivity komerčnej ADH v roztoku pri pH 7,4 sme stanovili 

hodnotu 754 U/mg. Dodávateľ udáva jej úplnú stratu aktivity do 90 minút pri teplote 0°C – 

RT vo vodnom roztoku (≥1 mg/ml) [7], preto sme enzým imobilizovali na magnetické 

nanočastice pripravené modifikáciou publikovaných postupov.  

Pripravený enzýmový komplex ADH- MNP-SiO2-NH2 mal supermagnetické vlastnosti 

(Obr. 4), veľkosť takto modifikovaných nanočastíc bola cca. 300-600 nm (Obr. 5). 

 Kapacita pripravených MNP-SiO2-NH2 bola 3,7-4 mg ADH .g-1 nanočastíc, pri 

zachovaní špecifickej aktivity 87% imobilizovanej ADH oproti voľnému enzýmu.  

774



 
 

Obr. 4. Vplyv pôsobenia magnetického poľa na enzýmový komplex ADH- MNP-SiO2-NH2 – a) v čase t = 0 
sekúnd, b) v čase t = 21 sekúnd 

 

 

 
 

Obr. 5. Mikroskopický záznam rFDH-MNP-SiO2–NH2 - zväčšenie 10000x 
 

Záver 

Bola pripravená heterogénna zmes MNP s veľkosťou od 5 nm do 250 nm. Povrch 

MNP bol modifikovaný TEOS a APTES za vzniku NH2-MNP-SiO2 (300-600nm) na ktoré 

bolo možné cez NH2 skupiny po aktivácii glutaraldehydom naviazať enzýmové preparáty 

ADH, ktorá si po imobilizácii zachovala 87% špecifickej aktivity a stabilitu minimálne 3 dni. 
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Abstract 
The role of actin and α-tubulin network during replication of influenza A virus in MRC-5 cells.  
We have studied the importance of actin/tubulin network in replication cycle of influenza virus. We 

have used as actin inhibitor growth factors associated with murine herpes viruses (MHGF- 1M, 2M, 3M) which 
possess transforming activity as well as transformation repressing activity in cells. Actin cytoskeleton of cells 
treated with these MHGFs undergo alternations. However, tubulin network remains stable. These actin structural 
changes do not have any influence on replication of influenza A virus. We used well known inhibitor of α-
tubulin, Nocodazole to depolymerize microtubules. In infected MRC-5 cells treated with Nocodazole the 
replication of virus was inhibited. Using the immunofluorescent staining of actin, α-tubulin and influenza M2 
protein, we observed that majority of M2 proterin were co-localisation with α-tubulin. 
 

Keywords: Nocodazol; rastové faktory asociované s MHV; F-aktín; α-tubulín; MRC-5. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Vírus chrípky typu A je dôležitým ľudským patogénom. U ľudí vyvoláva infekčné 

ochorenie dýchacieho traktu. Pomerne často spôsobuje rozsiahle epidémie až pandémie, ktoré 

vedú k početným úmrtiam. 

 Cytoskelet bunky predstavuje vysoko organizovaný systém, ktorý zabezpečuje 

endocytický/exocytický transport vezikúl v bunke. Zohráva dôležitú úlohu pri skladaní vírusu 

v bunke. U vírusu chrípky nie je doteraz uzavretá otázka, či sa na transporte vírusových 

proteínov podiela aktín alebo tubulín [1, 2, 3].  

 V predchádzajúcej práci sme popísali rastové faktory asociované s MHV (MHGF), 

ktoré indukujú v bunkách MRC-5 zmenu aktínového cytoskeletu [4]. Po 2 hodinách inkubácie 

s MHGF dochádza k zmene štruktúry a redukcii hustoty aktínu. Najvýraznejšia redukcia 

aktínových mikrofilamentov je pozorovateľná po 6-12 hodinách.  

 Cieľom predloženej práce bolo otestovať vplyv deštrukcie aktínových a tubulínových 

vlákien na replikáciu vírusu chrípky typu A v MRC-5 bunkách. Na rozrušenie siete aktínu 

sme použili MHGF a na rozrušenie tubulínovej siete sme použili nocodazol, o ktorom je 

známe, že depolymerizuje bunkové mikrotubuly [5]. Priamou a nepriamou 
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imunofluorescenčnou mikroskopiou sme sledovali kolokalizáciu aktínu alebo tubulínu 

s vírusovým proteínom M2.   

 
Materiál a metódy 

Bunkové línie  

• MRC-5, ľudské fetálne pľúcne fibroblasty,  

• MDCK, epiteliálne bunky derivované z obličiek psa Canis familiaris.  

Bunky boli kultivované v DMEM médiu (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 5% CO2. 

Vírusové kmene  

• A/PR/8/34 (H1N1), ľudský vírus chrípky typu A purifikovaný  z alantoickej tekutiny 

kuracích embryí 

• A/chicken/Germany/27 (H7N7), kmeň Weybridge  - vírus chrípky typu A 

Narušenie cytoskeletu. Do 24-jamkovej mikrotitračnej platničky sme spasážovali MRC-5 

bunky. Na rozrušenie aktínu sme bunky štyri hodiny predinkubovali s MHGF v koncentrácii 

10-7. Potom sme bunky infikovali chrípkovým kmeňom A/PR/8/34. Po hodinovej adsorpcii 

buniek s vírusom sme bunky premyli a inkubovali ďalších 8 hodín. Na rozrušenie tubulínovej 

siete sme bunky po infekcii inkubovali s nocodazolom ďalších 8 hodín v termostate pri 37˚C 

v prítomnosti 5 % CO2.   

Stanovenie titra vírusov. Takto opracované bunky sme zoškrabali a zmrazili. Po opätovnom 

rozmrazení a scentrifugovaní sme vzorky titrovali na MDCK bunkách na 96-jamkovej 

mikrotitračnej platničke. Titer vírusu vo vzorkách sme stanovili pomocou ELISA testu 

(A/PR8/34 [H1N1]) alebo plakovou titráciou (A/chcken/Germany/27 [H7N7]).  

Nepriama imunofluorescencia. MRC-5 bunky na krycích sklíčkach sme infikovali ako je 

uvedené vyššie. Po 8 hodinách sme bunky zafixovali 4 % paraforaldehydom a bunkovú 

membránu sme permeabilizovali 0,1 % Triton X-100. Tubulín sme vizualizovali pomocou 

primárnej protilátky Anti-Mouse α-Tubulin a sekundárnej protilátky AlexaFluor®555 IgG.  

Aktínové filamnety boli značené Alexa Fluor 555 phaloid protilátkou. M2 proteín sme 

detegovali pomocou králičej polyklonálnej anti-M2 protilátky a sekundárnej protilátky 

Donkey Anti-Rabbit AlexaFluor®488. Jadrá boli značené pomocou DAPI. Po označení boli 

sklíčka fixované na podložné sklíčka v montovacom médiu ProLong®Gold antifade reagent. 

Vzorky sme analyzovali pod konfokálnym mikroskopom LSM Zeiss 510 Meta. 
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Výsledky a diskusia  

 Vplyv narušenia jednotlivých zložiek cytoskeletu sme študovali s dvomi vírusmi: 

ľudským vírusom A/PR/8/34 a vtáčím vírusom A/chicken/Germany/27. Vírus A/PR/8/34 

netvorí na MDCK bunkách plaky a preto sme titer vírusu stanovolali v ELISA teste. Účinok 

MHGF na bunkový aktín  je časovo obmedzený. Po pridaní MHGF k bunkám sa začne aktín 

strácať a po 24 hodinách je možné pozorovať obnovovanie aktínových vlákien v bunke. Preto 

sme bunky najskôr predinkubovali 4 hod s MHGF, aby došlo k „rozpusteniu“ aktínových 

vlákien. Infekcia s chrípkovým vírusom trvala iba 8 hodín, čo je jeden replikačný cyklus 

vírusu chrípky a v tomto časovom intervale ešte nedochádza k obnovovaniu aktínových 

vlákien v bunkách. Narušenie aktínových vlákien v bunke nemalo vplyv na replikáciu vírusu 

chrípky (Tab.1). Naproti tomu, keď bol k bunkám po infekcii pridaný nocodazol, infekčný 

titer vírusov klesol, čo znamená, že narušenie tubulínovej siete inhibovalo replikáciu vírusu. 

 
 

Tab. 1. Vplyv MHGF a nocodazolu na replikáciu vírusov chrípky. 
 

 

 

 

 

 

 

Nepriamou imunofluorescenciou sme sledovali kolokalizáciu chrípkových proteínov 

s aktínom alebo tubulínom. Pretože sme nemali k dispozícii protilátky proti povrchovým 

glykoproteínom HA alebo NA, sledovali sme lokalizáciu M2 proteínu. MHGF značne 

redukoval hustotu aktínových vlákien v neinfikovaných aj infikovaných MRC-5 bunkách 

(Obr.1). V infikovaných bunkách je M2 proteín iba čiastočne kolokalizovaný s aktínom. 

Väčšina M2 proteínu sa nachádza mimo aktínových vlákien. Rozpustenie aktínu nemalo 

vplyv na expresiu M2 proteínu.    

 

 

MRC-5 H1N1 (ELISA) H7N7 (pfu/ml) 

PK (infikované b.) 1:64 487,5 

MHGF 1:64 512,5 

nocodazol 1:8 200 
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Obr. 1. Vplyv MHGF na replikáciu vírusu chrípky typu A v MRC-bunkách. Imunofluorescenčné značenie 
aktínu (červená-anti aktín), M2 proteínu (zelená-anti M2) a bunkových jadier (modrá, DAPI). Prvé tri stĺpce 

zobrazujú iba jednoduché farbenia jednotlivých zložiek. V štvrtom stĺpci je znázornené farbenie tubulínu, M2 aj 
jadier súčasne. 

 

 Nocodazol redukoval hustotu tubulínových vlákien a tubulín bol stále detegovateľný 

v neinfikovaných aj infikovaných bunkách inkubovaných s nocodazolom. Na prvý pohľad je 

však jasné, že tubulínu je v týchto bunkách oveľa menej ako v bunkách, ktoré neboli 

inkubované s nocodazolom (Obr.2). V infikovaných bunkých je M2 proteín  kolokalizovaný 

s tubulínom. V infikovaných MRC-5 bunkách inkubovaných s Nocodazol je vidieť, že táto  

kolokalizácia sa narušila a nocodazol ovplyvnil aj množstvo exprimovaného M2 proteínu.  

 Tieto štúdie sú iba predbežné a je potrebné vykonať ďalšie experimenty. Dôležitú 

úlohu aktínového cytoskeletu naznačujú práce Conto a kol. (2012) a Gudheti a kol. (2013). 

Naše výsledky podporujú pozorovania Momose a kol. (2007), kde bol NP vírusu chrípky 

kolokalizovaný s tubulínom. Je zjavné, že vírus môže používať pre transport proteínov 
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v bunke aktín alebo tubulín. Nie je však zrejmé, či to závisí iba od typu bunky alebo od 

kmeňa vírusu chrípky, prípadne môže vírus používať obe zložky cytoskeletu.  

 

 
Obr. 2. Vplyv Nocodazolu na replikáciu vírusu chrípky typu A v MRC-bunkách. Imunofluorescenčné 

značenie tubulínu (červená-anti tubulín), M2 proteínu (zelená-anti M2) a bunkových jadier (modrá, DAPI). Prvé 
tri stĺpce zobrazujú iba jednoduché farbenia jednotlivých zložiek. V štvrtom stĺpci je znázornené farbenie 

tubulínu, M2 aj jadier súčasne. 
 

Záver  

 Zistili sme, že tubulínový cytoskelet zohráva dôležitú úlohu pri transporte proteínov 

vírusu chrípky v MRC-5 bunkách.  
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Abstract 

Mutations in the TYRP1 gene and their effect on coat colour in dogs. 
Coat colour is for many years the subject of interest for breeders and also scientists. A domestic animal 

like dog (Canis lupus) is a useful tool for study of the genes involved in coat colour. Phenotypic variability of 
coat colour of dog increased rapidly, because of animal husbandry. In relation to colouring have been so far 
identified mutations in genes MC1R, ASIP, TYRP1, MLPH, SILV, CBD103 and transcription factor MITF. 
Products of these genes take part in development and differentiation of melanocytes, melanogenesis, distribution 
of melanin and survival of pigment cells. Pigmentation disorders very often correlate with dysfunction of sense 
organs, nerve and incidence of melanomas. Furthermore, we were analysed 63 samples for mutations in TYRP1 
gene. We found 20 bp insertion in three samples of Australian Shepherd breed, that has not been reported 
previously. We also found 12 BC/bC heterozygotes and 3 BD/bD heterozygotes. 
 
Keywords: coat colour; melanogenesis; Canis familiaris 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Sfarbenie srsti je predmetom záujmu nielen chovateľov, ale aj vedcov už mnoho rokov. 

Vo voľnej prírode slúži sfarbenie srsti ako určitá výhoda napríklad ako maskovanie pred 

predátormi. Fenotypová variabilita sfarbenia srsti u psov sa za posledných sto rokov vďaka 

chovateľstvu rapídne zvýšila. Sfarbenie srsti ovplyvňuje produkcia dvoch hlavných pigmentov 

eumelanínu (hnedý až čierny pigment) a feomelanínu (svetlý až hnedočervený, červený 

pigment).  

Príčinou rozmanitej fenotypovej variability sú mutácie v génoch podieľajúcich sa 

v procese vývoja a diferenciácie melanocytov, melanogenézy, transportu pigementov a prežitia 

pigmentových buniek. Pozorované boli rozličné mutácie, ako SNP (single nucleotid 

polymorfisms), duplikácie, inzercie a delécie v kódujúcich ale aj regulačných sekvenciách 

týchto génov, čo má za následok nielen rôzne fenotypové variácie sfarbenia srsti u psov ale 

častokrát súčasne aj negatívny dopad na zdravie. Sú to gény MC1R (Melanocortin 1 receptor) 

[1], ASIP (Agouti signal protein) [2], TYRP1 (Tyrosine related protein 1) [3], MLPH 

(Melanophilin) [4],  CBD103 (Canine β-defensin 103) [5], SILV (Silver) [6] a MITF 

(Microphtalmia – associated transcription factor) [7]. V posledných rokoch bol zaznamenaný 

veľký pokrok aj pri objasnení molekulárnej podstaty pigmentácie srsti u psov. Bolo 

identifikovaných 7 základných génov ovplyvňujúcich špecifickú farbu srsti zhrnuté v Tab 1. 

[8]. 
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Tab. 1 Prehľad základných génov, lokusov a aliel determinujúcich farbu srsti psov 
 

Lokus: Názov génu: Skratka génu: Alely: 
E Melanocortin 1 receptor MC1R E, e, EM 
K Canine β-defensin 103 CBD103 KB > kbr > ky 
A Agouti signal peptide ASIP Ay  > aw  > at  > a 
B Tyrosine related protein 1 TYRP1 B, bs, bc, bd 
D Melanophilin MLPH D, d 
M Silver/Pre-melanosomal protein SILV/PMEL17 M, m 
S Microphtalmia – associated transcription factor MITF S, s 

 

Gén TYRP1 - (Tyrosinase-related protein 1) bol identifikovaný u psov na jedenástom 

chromozóme (CFA11). Tento gén kóduje intramelanozomálny enzým, ktorý katalyzuje 

oxidáciu medziproduktov v syntéze eumelanínu [9]. Mutácie v tomto géne spôsobujú riedenie 

čierneho eumelanínu na hnedý eumelanín, ale neovplyvňujú intenzitu červeného pigmentu 

feomelanínu. Tento lokus má dve alely B (kontroluje čierne zafarbenie srsti) a b (kontroluje 

hnedé zafarbenie srsti). V súvislosti s hnedým zafarbením boli detegované tri mutácie bS 

(Q331ter), bD (345del), bC (S41C). V prítomnosti dvoch mutantných aliel b jedinec produkuje 

hnedý eumelanín. Alela B (štandardný typ) zapríčiňuje produkciu čierneho eumelanínu a dedí 

sa dominantne voči recesívnej hnedej b alele [10]. 

Cieľom práce je využitie molekulárno-biologických prístupov na analýzu mutácií 

a polymorfizmov v spomínaných génoch. Získané informácie môžu chovatelia využiť pri 

zostavovaní chovných párov. Kombináciou týchto poznatkov a cieleného kríženia jedincov je 

možné dosiahnuť následný výskyt požadovaného sfarbenia u potomkov a poskytnúť 

chovateľom možnosť trvalého odstránenia negatívnych dôsledkov v chovoch jednotlivých 

druhov.  

 

Materiál a metódy 

Analyzovali sme vzorky DNA 63 jedincov rôznych plemien psov. Biologický materiál 

bol odoberaný neinvazívne použitím cytologickej kefky sterom z bukálnej sliznice, alebo to 

bola krv odoberaná veterinárom do skúmavky s EDTA. Genómovú DNA sme izolovali 

použitím kitov Gentra Puregene Buccal Cell Kit alebo QIAamp DNA Investigator Kit 

(Qiagen), podľa návodu výrobcu. Primery boli navrhnuté v programe Primer 3 a následne 

boli optimalizované špecifické podmienky polymerázovej reťazovej reakcie Pre alelu bC sme 

použili metódu ACRS (amplification create restriction site), kde zmenou jedného nukleotidu 

v sekvencii primeru vzniklo štiepne miesto špecifické k danej mutácii. Jednotlivé alely 

daných génov sme detegovali štiepením viacerými restrikčnými endonukleázami.  

Restrikčné fragmenty sme separovali na vertikálnej elektroforetickej aparatúre. 
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Elektroforéza prebiehala v elektroforetickom tlmivom roztoku TBE, ktorý bol 1x 

koncentrovaný pri napätí 66V v 8% polyakrylamidovom géli 2 hodiny.  

Vybrané vzorky kde boli analyzované mutácie v géne TYRP boli následne 

amplifikované PCR reakciou s primermi TYRP-Seq. Pričom vzniká fragment dlhý 402 bp. 

Ten bol následne purifikovaný použitím Qiaquick PCR Purification Kit (Qiagen), podľa 

návodu výrobcu. Purifikované vzorky boli postúpené sekvenačnej analýze. Sekvenovanie 

prebiehalo na princípe Sangerovej metódy s využitím BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit. Fragmentačná elektroforéza prebieha na prístroji ABI PRISM 3130xl 

Genetic Analyser (Applied Biosystem). Sekvencie boli vyhodnocované porovnávaním so 

sekvenciou z databázy CanFam 3.1.  

 

Výsledky a diskusia 

Pre analyzovanie alel tohto génu používame dve PCR reakcie. Pre detekciu mutácie 

bc, sa amplifikuje fragment dlhý 203 bp použitím primerov TYRP–BC, ktorý sa následne 

štiepi restriktázou RsaI (Obr.1). Zatiaľ sme nenašli prenášača tejto mutácie, aj v literatúre sa 

jej výskyt uvádza ako raritný. Fragment druhej PCR reakcie dlhý 121 bp, sa amplifikuje 

použitím primerov TYRP-BDS sa štiepi restriktázami AciI a MnlI (Obr.2). V Tab. 2 je 

zhrnutý prehľad restrikčných profilov jednotlivých alel.  

 
Tab. 2: Alely génu TYRP1, veľkosti PCR produktov, restrikčné endonukleázy a restrikčný profil  

 
Alela Typ 

mutácie 
Restrikčná 

endonukleáza 
Dĺžka PCR 
produktu 

Restrikčný profil 
Štandardná 

forma 
Mutácia 

B 991C AciI 121bp 93 + 28 bp 121 bp 
bS 991T 
B 345prol MnlI 121bp 80 + 41 bp 121 bp 
bD 345del 
B 121C RsaI 203bp 203 bp 182 + 21 bp 
bC 121T 

 

Počas genotypizácie lokusu B u potenciálnych prenášačov recesívnych alel sme 

v oblasti, kde je lokalizovaná mutácia bD, objavili zatiaľ v literatúre nepopísanú mutáciu. U 

troch jedincov rovnakého plemena - austrálsky ovčiak, sa nám okrem očakávaného PCR 

produktu amplifikoval aj produkt dlhší o 20bp. Všetky jedince boli heterozygotné pre alelu 

bD. Pre jej bližšiu charakterizáciu sme navrhli špecifické sekvenačné primery. 

Po osekvenovaní PCR produktov sme zistili u všetkých pravdepodobne rovnakú inzerciu 

(Obr.3). Výsledky zastúpenia jednotlivých alel  sú zhrnuté v Tab. 3.  
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Obr. 1: Záznam z elektroforézy v 8% polyakrylamidovom géli, kde sme separovovali restrikčne štiepené PCR 
fragmenty génu TYRP1 mutácie bS a bD. V poradí z prava dráha M – štandard molekulových hmotností 20bp 

(fermentas), nasledujú tri vzorky, prvá dráha neštiepená vzorka a potom štiepená restriktázami AciI a MnlI, NTC.  
Prvá vzorka heterozygot bS, druhá vzorka heterozygot bD a PCR produkt s inzerciou 20 bp, tretia vzorka 

štandartný typ (WT). 
 

   
 

Obr. 2: Záznam z elektroforézy v 8% polyakrylamidovom géli, kde boli separované restrikčné fragmenty génu 
TYRP1 pre mutáciu bC. V poradí tri vzorky, z prava vždy prvá neštiepená vzorka a potom štiepená vzorka, NTC, 
posledná dráha M – štandard molekulových hmotností 20bp (fermentas). Všetky vzorky sú štandartný typ (WT). 

 

    
 

Obr. 3: Neúplny záznam z chromatogramu sekvencie génu TYRP1, heterozygotný jedinec bD začiatok inzercie.  
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Tab. 3: Zastúpenie alel bC , bS , bD génu TYRP1 u potenciálnych prenášačov hnedého sfarbenia srsti 

 

Alely: 

Počet jedincov 

Homozygot (štandardný typ) Heterozygot Homozygot (mutovaný typ) 

bC 63 0 0 

bS 51 12 0 

bD 60 3 0 

 
 

Záver 

Analýzou jednotlivých alel u konkrétnych plemien sme zatiaľ dospeli k čiastočným 

výsledkom, ktorých reprezentatívne vyhodnotenie vyžaduje rozšírenie počtu jedincov 

u analyzovaných plemien austrálsky ovčiak a border kólia. V budúcnosti sa budeme zaoberať 

výskytom objavenej inzercie aj u iných plemien. Predovšetkým sa zameriame na plemená  

u ktorých bola popísaná  prítomnosť alely bD. Ďalej plánujeme urobiť skríning špeciálne 

vytvorenie databázy pre spracovanie a uchovanie informácii o analyzovaných jedincoch (vek, 

geografický pôvod, výsledky analýz dalších dedičných ochorení), čo nám umožní sledovať 

a efektívne štatisticky spracovať veľké množstvo dát.  
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Abstract 
 New effective method of purification of rickettsiae employing digitonin 
 Rickettsia akari is obligate intracellular bacteria and causative agent of rickettsialpox. Laboratory work 
with rickettsiae is potentionally hazardous for laboratory personnel due to infectious aerosols produced in 
sonication step which provides host cell lysis before purification. We describe effective, gentle and time saving 
digitonin lysis method which can replace sonication and enables release of rickettsiae from host cells. We did not 
observe any changes in yield and infectivity after digitonin treatment and the purity of rickettsiae was 
comparable to samples treated with sonication.  
 

Keywords: Rickettsia; digitonin; sonication; purification.  

 

Introduction 

 Digitoninis is cytotoxic non-ionic steroid detergent, isolated from genus Digitalis 

which influences permeability of membranes and facilitates bioavailability and uptake of 

polar substances to cell [1]. Digitonin interacts with cholesterol in cell membranes and creates 

water insoluble complexes. Due to high contents of cholesterol in eucaryotic plasma 

membranes, digitonin selectively permeabilises plasma membranes, nuclear membrane and 

cytoskeleton remains intact [2].         

 Rickettsiae are gram negative obligate intracellular bacteria which multiply in cytosol 

of host eucaryotic cells [3]. Rickettsia akari, the etiological agent of rickettsialpox is 

transmitted by mite Liponyssoides sanguineus, ectoparasite of house mouse [4]. This bacteria 

was for the first time isolated in New York in 1946 from domestic mouse during first reported 

epidemy of rickettsialpox [5,6]. Rickettsialpox is disease with spontaneous resolution in 2-3 

weeks after onset and medical complications, or death cases, are rare. Rickettsialpox is 

characterized by acute onset and typical symptoms are fever, chills, headache and 

photophobia. At the site of the mite bite later occur vesicle and develops regional 

lymphadenopathy. Formation of vesicles differentiates rickettsialpox from other spotted fever 

rickettsioses [7].          

 Rickettsiae are propagated in chicken yolk sacks or in laboratory animals, but 

cultivation in mammalian cell lines is preferred [8]. Due to obligate intracellular character, it 

is necessary to purify these bacteria from host cells for diverse laboratory procedures. 
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Purification of rickettsiae requires physical disruption of host cells. Disruption provide 

methods like passaging through a syringe needle, vortexing or sonication in which infectious 

aerosol is generated. This way of manipulation with certain bacteria, so called BSL3 

pathogens can be potentially hazardous for laboratory personnel.    

 Cockrell et al., 2008 developed new method of disruption of host cells for purification 

of intracellular bacteria Coxiella burnetti employing digitonin and they demonstrated that 

yield of bacteria was comparable with sonication and that treatment with digitonin did not 

affect infectivity of bacteria [9]. We have tried to apply similar approach for purification of 

rickettsiae. 

 

Materials and methods 

Preparation of Rickettsia akari-infected Vero cells  

 Confluent monolayers of African green monkey kidney cells (Vero cell; ATCC 

C1008) in Eagle's minimum essential medium supplemented with 10% fetal calf serum and 2 

mM L-glutamine were prepared. Vero cells were inoculated with R. akari (strain Kaplan). 

After absorption of rickettsiae to the host cells for 30 min at room temperature, freshly 

prepared culture medium supplemented with 5% fetal calf serum was added and the cultures 

were incubated at 34°C with 5% CO2 for 4 days. 

Digitonin lysis of infected cells        

 Culture media from infected cells was removed and briefly rinsed with SP buffer (218 

mM sucrose, 3,8mM KH2PO4, 7,2mM K2HPO4, 4,9mM L-glutamate, pH 7,2). Five 

mililiters of SP buffer with digitonin (0,2 mg/ml) were added to each flask and cells were 

incubated at room temperature for 30 min with gentle rocking. After dissolution of cell 

membranes, insoluble cell debris and buffer was transferred to 15 ml conical tube.  

Sonication lysis of infected cells       

 Infected cells were detached from flask into medium with cell scraper. Medium with 

cells was transferred into 50 ml conical tubes and pelleted by centrifugation at 11 000 rpm for 

30 min at 4° C to pellet cell debris and cell-free rickettsia. After centrifugation, supernatant 

was discarded and pellet was suspended in SP buffer. Lysis was provided by sonication with 

three 30 sec. pulses at setting 6,5 (Sonifier Cell Disruptor, Branson). Lysates were cooled on 

ice after each sonication step. 

Partial purification of rickettsiae        

 Cells lysed with digitonin and sonication were further processed identically. Lysed 

cells were pelleted at 1000 rpm for 5 min at 4° C to pellet cell debris and released bacteria 
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remained in supernatants. Supernatants were transferred to clean tube and centrifuged at 

17 000 rpm for 10 min at 4 C. Supernatant was discarded and pellets were suspended in SP 

buffer and overlaid onto 25% renografin solution in SP buffer. The tubes were centrifuged at 

17 000 rpm for 10 min at 4 C. After centrifugation two layers were visible: cell debris layer in 

the interface and purified rickettsiae in the bottom of the tube. Supernatants with debris were 

carefully removed and purified bacteria were suspended in cold SP buffer.  

Verification of purity, yield and infectivity of purified rickettsiae 

 Purified rickettsiae were subsequently stained by Gimenez staining [10] and observed 

by microscopy to check the purity of bacteria. We have verified the yield of rickettsiae after 

sonication and digitonin treatment by Taq Man quantitive PCR of genome equivalents (GE) 

[11]. We also tested if digitonin treatment influenced infectivity of rickettsiae. For this 

purpose we infected fresh Vero cells with purified (digitonin and sonication lysed) rickettsiae. 

Subsequently, we quantified the rickettsial DNA, extracted from infected cells by Taq Man 

quantitative PCR. To confirm the accuracy of the results obtained we provided this 

experiment in triplicate. 

 

Results and discussion 

 We infected Vero cells in 6 T-75 cm2 flasks with Rickettsia akari with MOI 50. Four 

days post infection cells from 3 flasks were treated with digitonin and cells from 3 flasks were 

sonicated. Purity of rickettsiae was compared by Gimenez staining. After partial purification, 

we observed no differences in purity between sonicated and digitonin-treated samples (Fig. 

1). 
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Infected cells (A)             Lysed cells + rickettsiae(B)                  Purified rickettsiae (C) 

                                                                                          

 

                                                                               

Fig. 1. Gimenez staining of infected Vero cells                                                                                             
Infected cells(A), lysed Vero cells and rickettsiae (B) and purified rickettsiae after sonication and digitonin 

treatment (C) 
 

 We isolated DNA from these samples in order to verify yield of bacteria. For this 

purpose, we used quantitative PCR with Taq Man probe. This experiment was performed in 

three replicates and we observed similar numbers of genome equivalents (on average 2,8 x 

107 for digitonin lysed samples and 1,5 x 107 for sonicated samples). In the next step we 

checked changes of infectivity of rickettsiae after digitonin treatment. For this purpose, we 

used purified bacteria from digitonin and sonication treated samples to infect fresh Vero cells. 

Four days post infection, numbers of bacterial genome equivalents were determined by Taq 

Man qPCR. Comparable numbers of GE of R. akari were determined in samples after 

sonication (1,3 x 107) and digitonin treated samples  (2,6 x 107) (Tab.1) 

 

 

 

 

Sonication 

Digitonin 
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Tab. 1. Comparison of GE after sonication and digitonin treatment                                                      
Average numbers of genome equivalents (GE) of sonication and digitonin treatedRickettsia akariafter 

purification and firstpassage 
 

  species GE  (average) 

    digitonin sonication 

purified bacteria R. akari 2,8 x 10
7
 1,5 x 10

7
 

passage  R. akari 2,6 x 10
7
 1,3 x 10

7
 

 

Conclusion 

 In summary, we confirmed that digitonin treatment of Rickettsia akari is effective 

alternative method to sonication procedure, providing host cell lysis and release of 

intracellular bacteria. We observed no significant differences in purity, yield and infectivity of 

bacteria treated with digitonin to those lysed by sonication. Due to potential risk of infectious 

aerosol produced by sonication, digitonin treatment is safe and effective alternative 

purification method. We confirmed that this method is suitable not only for Coxiella burnetti 

(Cockrell et al., 2008) but digitonin treatment is also applicable for rickettsiae.   
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Abstract 
Identification of the lymphocytic choriomeningitis virus´s Z protein interactions with proteins of the 

host cell 
The Arenaviridae family represents a group of viruses that are related to several types of human 

diseases. It is necessary to know molecular mechanism of this infection very well because ribavirin, which is 
used to cure this infection, is not very effective. Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) is the prototypic 
member of arenaviruses. The study of LCMV can help to understand the life cycle of arenaviruses and thus 
facilitate the development of new drugs. The smallest protein of the family is the protein Z (ZP). The RING 
domain of the Z protein allows ZP to interact with different cellular and viral factors. But the whole spectrum of 
its function is not yet fully known. Based on these findings, it´s required to further analyze the Z protein to 
clarify other aspects related to the infection of arenaviruses Our studies might contribute to the revelation of new 
facts regarding the life cycle of arenaviruses and to help us form new strategies to fight these pathogenes.  
 

Keywords: LCMV; Z protein; virus-host interaction; cytoskeleton; GST pull-down. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Arenavírusy sú príčinou rôznych ľudských ochorení počínajúc aseptickou 

meningitídou vyvolanou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV) a končiac 

hemoragickými horúčkami, ktoré bývajú spôsobené vírusmi ako Lassa, Junin, Machupo 

a pod. [1]. Nakoľko dosiaľ využívaná terapia ribavirínom [2] proti týmto ochoreniam nie je 

dostatočne účinná, je potrebná hlbšia analýza molekulárnych mechanizmov arenavírusovej 

infekcie. Prototypovým zástupcom čeľade Arenaviridae je LCMV. Ako modelový člen je 

využívaný pre štúdium interakcií medzi arenavírusmi a hostiteľskou bunkou, čo umožňuje 

lepšie pochopiť životný cyklus týchto vírusov [3].  

Proteín Z tvorený čeľaďou Arenaviridae obsahuje doménu zinkového prstu, ktorá mu 

umožňuje interagovať s rôznymi bunkovými a vírusovými faktormi. Vďaka tomu dokáže 

ovplyvňovať priebeh vírusovej infekcie na rôznych úrovniach [4]. Avšak kompletné spektrum 

úloh v životnom cykle čeľade nie je úplne objasnený. V našej práci sme sa preto zamerali na 

identifikáciu bunkových komponentov, ktoré interagujú so Z proteínom LCMV.  Dosiahnuté 

výsledky môžu rovnako prispieť k lepšiemu pochopeniu prebiehajúcej infekcie, a zároveň 

napomôcť k vývoju nových antivírusových liečiv.  
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Materiál a metódy 

Bunkové línie a vírusy. A549 - ľudské alveolárne bunky izolované z adenokarcinómu 

(ATCC); A549 MX - bunky A549 perzistentne infikované LCMV kmeňom MX (VÚ SAV); 

A549 ARM - bunky A549 perzistentne infikované LCMV kmeňom ARM (VÚ SAV); 

BHK21 MX - škrečie obličkové bunky perzistentne infikované kmeňom MX (VÚ SAV); 

HEK 293 - ľudské embryonálne bunky izolované z obličiek (ATCC); HeLa - ľudské bunky 

izolované z karcinómu krčka maternice (ATCC); MCF7 - ľudské bunky izolované 

z adenokarcinómu prsnej žľazy (ATCC); Vírus LCMV MX - perzistentný vírus LCM, kmeň 

MX [5]; Vírus LCMV ARM - vírus LCM, kmeň ARM [6] 

Mikroorganizmy. E. coli kmeň BL21c+ - CodonPlus (DE3) – RIPL: E. coli B F- ompT 

hsdS(rB-mB-) dcm+Tetr gal λ (DE3) endA HTE [argU proL Camr] [argU ileY leuW 

Strep/Specr] (Promega); E. coli kmeň JM109 - endA1 glnV44 thi-1 relA1 gyrA96 recA1 

mcrB+ ∆(lac-proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZ∆M15] hsdR17(rK
-mK

+) (Promega) 

Plazmidy. pGEX-4-T-1 (GE Healthcare) 

Tvorba rekombinantného vektora. Z buniek A549 MX a A549 ARM bola za využitia 

komerčného kitu Insta-Pure System (Eurogentech) izolovaná RNA. Použitím High – Capacity 

cDNA Reverse Transcription kitu (Applied Biosystem) bola vyizolovaná RNA transkribovaná 

do cDNA podľa priloženého protokolu. Génová sekvencia pre proteín Z bola namnožená z 

prepísanej cDNA pomocou Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (Finnzymes). Využité 

primery (ZP S: 5’CGGGATCC ATGGGTCAAGGCAAGTCCA 3’ (Microsynth); ZP A : 

5’GCCTCGAG TCATCACTCTTCGTAGGGAGG 3 (Microsynth)) obsahovali štiepne 

miesta pre restrikčné enzýmy BamHI a XhoI. Veľkosť produktu sme identifikovali na 1% 

agarózovom géli. Po vykrojení z gélu bol amplifikovaný gén pre Z proteín eluovaný pomocou 

Wizard ® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) kitu. Plazmid pGEX-4-T-1 a PCR 

produkt sme štiepili restrikčnými endonukleázami BamHI a XhoI (FastDigest – Thermo 

scientific) po dobu 1 hod. pri 37°C. Vzniknuté produkty boli prečistené purifikačným kitom 

QIAquick ® PCR Purification Kit (50) (QIAGEN). Následná ligácia bola prevedená použitím 

T4 DNA ligase Blue/White Cloning Qualified kitu (Promega) cez noc pri 4°C. 

Transformácia buniek a izolácia plazmidovej DNA. Bunky E.coli JM 109 boli 

transformované vzniknutou ligačnou zmesou (3 µl) metódou teplotného šoku (30 min. na 

ľade, 2 min. 42°C, 2 min. ľad). Po pridaní LB média sme ich inkubovali 30 min. pri 37°C 

a vysiali na ampicilínovú selekčnú LB pôdu (cez noc, 37°C). Vyrastené kolónie boli následne 

preočkované do tekutého LB média a inkubované cez noc na 37°C. Z takto rozrastených 

bakteriálnych buniek bola komerčným kitom Wizard® Plus Midipreps DNA Purification 
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System (Promega) izolovaná plazmidová DNA. Vypurifikovaná plazmidová DNA bola pre 

verifikáciu opätovne štiepená restrikčnými enzýmami BamHI a XhoI (1 hod., 37°C). 

Výsledný elektroforetogram, rovnako ako sekvenovanie potvrdili prítomnosť génu pre 

Z proteín v plazmide pGEX-4-T-1. 

Príprava proteínových lyzátov. Proteínové lyzáty z buniek HeLa, A549, MCF7 a HEK 

293 boli pripravené použitím RIPA lyzačného roztoku (2 mM kyselina deoxycholová, 1% 

Triton-X 100, 1 x Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets v tlmivom roztoku s pH 7,2). 

GST pull-down. Tvorbu GST-ZP fúzovaného proteínu sme indukovali za pomoci 

izopropyl β-D-1-thiogalaktopyranozidu v rozrastenej kultúre buniek E. coli BL21c+ , ktoré 

boli teplotným šokom transformované expresným vektorom pGEX-4-T-1-ZP. Po naviazaní na 

Glutation Sepharose® (GE Healthcare Bio-Science AB) bol vzniknutý komplex zmiešaný 

s proteínovými lyzátmi rôznych  bunkových línií (cez noc, 4°C). Naviazané proteíny boli 

separované na 12% SDS-PAGE (80 V, 90 min.) [7] a farbené Coomassie brilliant blue G-250. 

Pre ďalšiu analýzu vybraných a spracovaných proteínov sme využili hmotnostnú 

spektrometriu. 

Western blot. Rozseparované proteíny z GST pull-down boli prenesené na PVDF 

membránu (Lambda life) (350 mA, 90 min., 4°C). Proteíny boli značené primárnou 

protilátkou (1 hod.) a následne sekundárnou protilátkou konjugovanou s chrenovou 

peroxidázou (1 hod.). Použité primárne protilátky: anti-aktín IgG (kozia polyklonálna, riedene 

1:1000; Santa Cruz Biotechnology), anti-tubulín IgG (myšia polyklonálna, riedenie 1:1000; 

Abcam). Použité sekundárne protilátky: kozia anti-myšia IgG (riedenie 1:10 000; SIGMA), 

králičia anti-kozia IgG (riedenie 1:5000; Dako). Imunoreaktívne proteíny boli vizualizované 

ECL reakciou. 

Depolymerizácia tubulínovej siete. Bunky A549 a A549 MX boli opracované (1 hod.) 

prípadne nepretržite kultivované v médiu (24 hod.) s nokodazolom (NOK) (koncentrácia 30 

µM na misku;  SIGMA) pri teplote 37°C. 

Imunofluorescencia. Bunky boli po zafixovaní 1 hod. inkubované s myšou primárnou 

protilátkou proti tubulínu (Abcam) riedenou 1:1000 v 1% BSA. Značenie sekundárnou anti-

myšou protilátkou s konjugovanou fluorescenčnou značkou Alexa Fluor 594 (Invitrogen) 

riedenou 1:1000 v 1% BSA prebiehalo rovnako 1 hod. Následne bol značený vírusový 

nukleoproteín (NP) myšou monoklonálnou protilátkou M16 s konjugovanou fluorescenčnou 

značkou Alexa Fluor 488 (VÚ SAV), (riedenie 1:800, 1 hod.). Výsledky boli analyzované 

konfokálnym mikroskopom LSM 510 META (Zeiss). 
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Výsledky a diskusia 

 Skonštruovali sme plazmidové expresné vektory nesúce gén Z proteínu LCMV kmeňa 

MX a kmeňa ARM vo fúzii s GST epitopom. Získané rekombinantné proteíny GST-ZP sme 

využili na identifikáciu bunkových proteínových partnerov vírusového ZP pomocou metódy 

GST pull-down v bunkových líniách HeLa, A549, HEK 293 a MCF7. Analýzou hmotnostnou 

spektrometriou (MALDI-TOF/TOF) sme identifikovali 9 bunkových proteínov ako 

potenciálnych interakčných partnerov pre vírusový ZP. Dva cytoskeletárne proteíny – aktín a 

tubulín – boli detegované vo všetkých štyroch použitých bunkových líniách. V ďalších 

experimentoch sme sa preto zamerali práve na tieto dva proteíny. Interakciu Z proteínu 

z rôznych kmeňov LCMV s aktínom a tubulínom sme potvrdili pull-down experimentom 

a Western blot analýzou so špecifickými protilátkami proti obom proteínom (Obr. 1).  Ako 

vidno na obr. 1, Z proteín tak kmeňa MX, ako aj kmeňa ARM interaguje s vybranými 

proteínmi. Menšie odchýlky nastali len v rámci použitých bunkových línií. 

 
 

Obr. 1. Verifikácia interakcií Z proteínu s cytoskeletárnymi proteínmi aktínom a tubulínom. Proteínové 
lyzáty z HeLa a A549 buniek boli inkubované pri 4°C cez noc s fúznym proteínom GST-ZP MX, GST-ZP ARM  
a čistým GST (negatívna kontrola). Naviazané proteíny boli rozseparované pomocou SDS-PAGE a prenesené na 

PVDF membránu. Pri imunodetekcii boli využité primárne protilátky proti aktínu a tubulínu. 
 

 Cytoskeletárne proteíny zohrávajú v životnom cykle viacerých vírusov významnú 

úlohu. Pri vírusoch obsahujúcich genóm vo forme jednovlákovej RNA (-) polarity bol 

cytoskelet identifikovaný ako kritický faktor pri rôznych úrovniach prebiehajúcej infekcie [8-

10]. Na základe toho boli prevedené ďalšie funkčné testy zamerané na úlohu mikrotubulov 

v životnom cykle kmeňa MX, kde sme sa sústredili najmä na úlohu mikrotubulov pri jeho 

medzibunkovom šírení. Bunky A549 a A549 MX opracované 1 hod. nokodazolom boli 

zmiešané v pomere 4:1. Ako negatívna kontrola slúžili bunky opracované 1 hod. s DMSO a 

zmiešané v rovnakom pomere. Po 24 hod. kultivácii bez prítomnosti nokodazolu resp. DMSO 

bol imunofluorescenčne vizualizovaný vírusový NP a tubulínová sieť. V bunkách 

opracovaných len s DMSO sú jasne viditeľné fokusy buniek infikovaných šíriacim sa 

vírusom, zatiaľ čo pri bunkách inkubovaných 1 hod. s NOK pozorujeme len samostatné 

infikované bunky (Obr. 2 A). Rovnaký výsledok bol dosiahnutý pri bunkách, ktoré boli 1 hod. 

opracované a následne 24 hod. kultivované v prítomnosti nokodazolu, prípade DMSO (Obr. 2 
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B). Získanými výsledkami sme potvrdili účasť tubulínu na medzibunkovom šírení vírusu 

LCMV kmeňa MX. 

  
 

Obr. 2. Šírenie perzistentného vírusu v bunkách s depolymerizovanou tubulínovou sieťou. (A) Bunky 
A549 a A549 MX opracované nokodazolom a DMSO (1 hod.), zmiešané v pomere 4:1 a následne kultivované 

bez prítomnosti NOK a DMSO po dobru 24 hod. (B) Bunky A549 a A549 MX opracované nokodazolom 
a DMSO (1 hod.), zmiešané v pomere 4:1 a následne kultivované v prítomnosti NOK a DMSO po dobru 24 hod.. 
Vírusový nukleoproteín značený zelenou, tubulín značený červenou, jadrá/DAPI značené modrou. Obrázky 1, 2, 

5 a 6 – zväčšenie 40x; obrázky 3, 4, 7 a 8 – zväčšenie 10x 
 

Pri arenavíruse Junin bolo popísané, že na jeho vstupe do buniek sa podieľajú jednak 

mikrofilamenty, ako aj mikrotubuly [11]. Preto sme sa rozhodli zistiť, či mikrotubuly 

nezohrávajú rovnakú úlohu aj pri vnikaní LCMV MX do buniek. Bunky A549 boli 

opracované nokodazolom po dobu 1 hod. Ako negatívna kontrola slúžili bunky A549 

opracované DMSO. Takto pripravené bunky sme infikovali  bezbunkovým extraktom 

pripraveným z buniek BHK21 MX podľa upraveného protokolu [12] za prítomnosti 

nokodazolu, resp. DMSO. Následná kultivácia buniek už prebiehala bez prítomnosti 

nokodazolu príp. DMSO. 7 dní po infekcii bol v bunkách imunofluorescenčne vizualizovaný 

vírusový nukleoproteín (Obr. 3).  

 
 

Obr. 3 Infekcia buniek A549 s rozrušenými mikrotubulami. Bunková línia A549 bola  opracovaná po dobu 1 
hod. nokodazolom resp. DMSO. Následná infekcia bezbunkovým extraktom pripraveným z buniek BHK21 MX 
(2 hod.) prebiehala v stálej prítomnosti NOK resp. DMSO. Po 2 hod. boli bunky premyté a kultivované v médiu 

bez NOK resp. DMSO. Vírusový nukleoproteín značený zelenou, jadrá/DAPI - modrou. Obrázky 1 a 2 – 
zväčšenie 40x; obrázky 3 a 4 – zväčšenie 10x 
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Obrázok 3 demonštruje, že v prípade buniek opracovaných nokodazolom nie sú 

detegované žiadne bunky pozitívne na prítomnosť vírusu, zatiaľ čo v bunkách opracovaných 

s DMSO sú fokusy infikovaných buniek jasne viditeľné. Kým však pri víruse Junin je vstup 

do buniek  inhibovaný pri stabilizovanej mikrotubulovej sieti [11], v našom prípade je 

infikovanie buniek pozastavené pri rozrušených mikrotubuloch. Tento jav môže byť 

vysvetlený rôznymi mechanizmami, ktoré využívajú vírusy LCMV MX a Junin pri vstupe do 

buniek [13-14]. 

 

Záver 

 Využitím metódy GST pull-down sa nám podarilo identifikovať niekoľko 

potenciálnych interakčných partnerov Z proteínu. Súčasne sme pomocou experimentov 

založených na depolymerizácii tubulínovej siete potvrdili účasť mikrotubulov na 

perzistentnom šírení kmeňa MX a takisto ich participáciu na počiatočných fázach infekcie pri 

prenikaní LCMV MX do buniek hostiteľa. 
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Abstract 

Arsenic increases the frequency and size of cortical cells in maize roots 
Arsenic is a toxic substance, which causes various symptoms of toxicity to plants, such as reduction of 

germination, growth, tillering, yield and sometimes even death. The aim of this study was to evaluate the effects 
of arsenic on the roots of maize. Samples of maize roots, from plants cultivated in three different concentrations 
of sodium arsenate (0; 20; 40 µmol dm-3) over 72 hours in hydroponics, were microscopically analysed and 
evaluated. The results were a decrease in root length, but also an increase in their thickness, caused by an 
increase in the quantity of cortical cells, as well as their area. These results will help to understand the 
mechanism of plant responses to arsenic toxicity. 
 

Keywords: anatomy; arsenic; sodium arsenate; root; Zea mays 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Arzén je chemický prvok, ktorý sa radí medzi polokovy. Pre všetky organizmy je 

vysoko toxický a patrí medzi karcinogény. Toxicita arzénu spočíva najmä v jeho vysokej 

afinite k tiolom, ktoré sú kofaktormi kyseliny lipoovej a koenzýmu A, nachádzajúcimi sa na 

aktívnych miestach rôznych dôležitých enzýmov [1]. V Krebsovom cykle inhibuje kyselinu 

lipoovú, ktorá je kofaktorom pre pyruvát dehydrogenázu, čím negatívne ovplyvňuje 

produkciu ATP. Je v kompetícii s fosfátom, narúša oxidačnú fosforyláciu, inhibuje redukciu 

NAD+, mitochondriálnu respiráciu a syntézu ATP. Zvyšuje produkciu peroxidu vodíka, čo 

môže zapríčiňovať tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (ROS), oxidačný stres a nekrózu 

buniek [2]. Pri vyšších koncentráciách je toxický pre väčšinu rastlín. Jeho výrazná fytotoxicita 

je spôsobená interferenciou s metabolickými procesmi, čoho výsledkom je inhibícia rastu 

a vývinu rastlín [3]. Medzi symptómy vplyvu arzénu patria najmä inhibícia klíčenia semien 

[4], redukcia rastu [4 – 9], pokles rozkonárovania [10, 11], zníženie úrodnosti [6, 7, 10] 

a niekedy až smrť rastliny [5, 12]. 

Cieľom našej práce je zistiť arzénom indukované anatomické zmeny na koreni 

kukurice siatej, ktoré nastali počas jej kultivácie v substrátoch obsahujúcich rôzne 

koncentrácie arzenitanu sodného. Naše zistenia bude možné využiť pri ďalších 

experimentoch, s cieľom získať komplexný obraz o všetkých účinkoch arzénu na rastliny. 
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Materiál a metódy 

Pri pokuse sme využili zrná kukurice siatej (Zea mays ssp. mays), hybridu Novania. 

Zrná kukurice sme v niekoľkokrát prepláchli vodou kvôli zbaveniu sa nečistôt a následne 

nechali napučiavať ponorené v kadičke s vodou pri laboratórnej teplote po dobu šiestich 

hodín. Po ukončení imbibície sme zrná sterilizovali v 10 % roztoku SAVA po dobu 10 minút 

a následne niekoľkokrát dôkladne premyli vodou. Takto opracované zrná sme koreňovými 

pólmi nadol zavinuli do navlhčených papierových roliek, ktorých spodnú časť sme ponorili do 

kadičky s destilovanou vodou. Nasledovala 72 hodinová inkubácia v tme, a to v termostate pri 

teplote 25 °C. 

V destilovanej vode (konečný objem substrátu – 700 ml) sme pripravili hydroponické 

substráty arzenitanu sodného (Na2HAsO4 · 7H2O) s koncentráciami 0 µM (As0); 20 µM 

(As20) a 40 µM (As40). Hodnotu pH všetkých substrátov sme použitím zriedených roztokov 

HCl alebo KOH upravili na hodnotu 5,8. 

Klíčence kukurice sme po 72 hodinovej predkultivácii uchytili do polystyrénových 

plavákov (po 10 ks) a umiestnili do kultivačných nádob s hydroponickými substrátmi (á 700 

ml). Kultivačné nádoby sme zatemnili hnedým papierom a za neustáleho prevzdušňovania 

substrátu sme rastliny kultivovali v kultivačnej komore po dobu 72 hodín v kontrolovaných 

podmienkach (teplota 24 °C, dĺžka fotoperiódy 16/8 svetlo/tma, intenzita osvetlenia 125 µmol 

m-2 s-1). 

Po zistení priemerného prírastku primárnych seminálnych koreňov rastlín 

z jednotlivých variantov (As0; As20; As40) sme vybrali uniformné rastliny, a z apikálnej časti 

seminálnych koreňov sme pripravili priečne rezy zo vzdialenosti 20 mm od apexu. Segmenty 

sme pozorovali vo svetelnom mikroskope (Axioskop 2 plus, Carl Zeiss, Nemecko). Z každého 

preparátu sme zhotovili 2 – 3 snímky. Použili sme na to digitálnu kameru Olympus DP72 a 

softvér Quick Photo Micro (Olympus). Z digitálnych snímok sme zisťovali plochu priečnych 

rezov koreňa, rizodermy, primárnej kôry a stély. Taktiež sme zisťovali počet buniek 

endodermy a vonkajšej primárnej kôry, z čoho sme odvodili priemernú plochu buniek. Na 

softvérovú analýzu digitálnych snímok sme použili softvér Lucia (v. 4.8, LIM, Praha). 

Údaje z experimentov sme analyzovali metódou ANOVA, LSD testom. Počet stupňov 

voľnosti bol minimálne 4. 

 

Výsledky a diskusia 

801



Pozorovali sme vplyv rôznych koncentrácií arzénu na rast a vývin koreňov kukurice 

siatej na anatomickej úrovni. Sledovali sme vizuálne zmeny nastávajúce so zvyšovaním 

koncentrácie arzénu v hydroponickom substráte. Na anatomickej úrovni sme sa potom snažili 

vysvetliť príčinu týchto zmien.  

Rastliny kukurice siatej sme kultivovali v rôznych variantoch hydroponických 

substrátov, ktoré obsahovali stúpajúce koncentrácie roztoku arzenitanu sodného. Po kultivácii 

sme pozorovali viditeľné zmeny medzi jednotlivými variantmi. Rastliny z As0 mali tenké, 

dlhé bočné korene. Tie boli navyše po celej dĺžke ružovo sfarbené. Rastliny rastúce 

v substráte s As20 mali hrubšie bočné korene, ktoré však boli v porovnaní s kontrolnými 

rastlinami zreteľne kratšie. Intenzita pigmentácie taktiež vzrástla z ružovej na červenú, mala 

však už iba lokálny charakter. Pri rastlinách rastúcich v substráte so As40 bol výrazne nižší 

počet krátkych bočných koreňov a rovnako ako v prípade As20 rastlín boli aj tieto korene 

výrazne hrubšie v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Nadzemné časti rastlín boli bez 

zreteľných rozdielov. Vzorka kultivovaná v substráte As40 mala navyše po 72 hodinovej 

kultivácii až o 44 % nižší prírastok dĺžky koreňa (obr. 1). Takýto inhibičný efekt arzénu na 

rast koreňa je považovaný za všeobecný prejav jeho toxicity a bol pozorovaný aj pri iných 

druhoch rastlín [13]. Meraniami priečnych rezov sme zistili pozitívnu koreláciu medzi 

koncentráciou arzénu v hydroponickom substráte a nárastom priemeru (As0 = 667,17 ± 98,43 

µm; As20 = 768,55 ± 107,94 µm; As40 = 859,93 ± 98,98 µm) a  plochy (obr. 2) koreňa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 1. Prírastok koreňa – Prírastok koreňa kukurice siatej, hybridu Novania, po 72 hodinovej kultivácii 

v hydroponickom substráte obsahujúcom 0 µM As (As0); 20 µM As (As20) a 40 µM As (As40) v porovnaní 
s počiatočným stavom pred kultiváciou. Rozdielne písmená znamenajú štatisticky významný rozdiel medzi 

variantmi na hladine preukaznosti P < 0,05. 
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Obr. 2. Anatómia koreňa – Detaily priečnych rezov koreňov zo vzdialenosti 200 mm od apexu a plochy ich 
jednotlivých oblastí po 72 hodinovej kultivácii v hydroponickom substráte obsahujúcom 0 µM As (As0); 20 µM 
As (As20) a 40 µM As (As40). Červené kružnice ohraničujú jednotlivé oblasti vo variante As0 pre porovnanie 

s ostatnými variantmi. Značky (*) znamenajú štatisticky významný rozdiel od kontroly (As0) na hladine 
preukaznosti P < 0,05. 
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Celková plocha priečnych rezov koreňov rastlín kultivovaných v As40 vzrástla 

v porovnaní s kontrolnou vzorkou o 65 %, pričom plocha rizodermy vzrástla o 19 %, plocha 

primárnej kôry vzrástla o 67 % a plocha stély vzrástla o 73 %. Príčinou týchto zmien bol 

zistený nárast počtu buniek (obr. 3 A) v koreni a zároveň aj nárast plochy (obr. 3 B) týchto 

buniek, ktorý bol v pozitívnej korelácii s nárastom koncentrácie arzénu v substráte.  

 

 
 

Obr. 3. Počet a plocha buniek – Počet (A) a plocha (B) buniek v jednotlivých častiach koreňa po 72 hodinovej 
kultivácii v hydroponickom substráte obsahujúcom 0 µM As (As0); 20 µM As (As20) a 40 µM As (As40). 

Rozdielne písmená znamenajú štatisticky významný rozdiel medzi variantmi na hladine preukaznosti P < 0,05 
(A). Značka (*) znamená štatisticky významný rozdiel od kontroly (As0) na hladine preukaznosti P < 0,05 (B). 

 
Akumulácia arzénu je v koreni intenzívnejšia ako vo výhonku [14]. Dá sa preto 

predpokladať, že rastlina sa snaží zabrániť transportu arzénu do jej nadzemných častí jeho 

ukladaním do vakuol buniek koreňa. Arzén zrejme ovplyvňuje expresiu génov, ktoré sú 

zodpovedné za delenie a rast buniek. Bunky sa preto jeho vplyvom nielen intenzívnejšie delia, 

ale tiež rastú viac centrifugálne než polárne, čo by vysvetľovalo nárast hrúbky koreňa, ale aj 

úbytok jeho dĺžky. V tejto oblasti však zatiaľ nie sú zistené žiadne konkrétne mechanizmy 

tohto deja.  

Je známe, že arzén výrazne ovplyvňuje rast a vývin rastlín, pričom jeho toxické účinky 

zapríčiňujú množstvo biochemických a fyziologických porúch [15]. Ich intenzita však závisí 

od koncentrácie arzénu, od doby vystavenia rastliny jeho vplyvom a fyziologického stavu 

rastliny [16]. Preto je nárast koncentrácie arzénu v substráte v priamej korelácii množstvom 

morfologických a anatomických zmien, ktoré sme na koreni pozorovali. 

 

Záver 

 Cieľom predloženej práce bolo zistiť vplyv rôznych koncentrácii arzénu na rast 

a anatómiu koreňov kukurice siatej, kultivovanej v hydroponických substrátoch obsahujúcich 

rôzne koncentrácie arzenitanu sodného. Na základe našich zistení sme dospeli k záveru, že so 

zvyšujúcou sa koncentráciou arzenitanu sodného v substráte narastá intenzita toxických 

A B 
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účinkov na koreň, ktoré sa prejavujú rôznymi morfologickými a anatomickými zmenami. 

Zreteľné sú najmä zväčšenie plôch pletív spôsobené zvýšením počtu a veľkostí buniek. 

 Tieto poznatky budú použité pri ďalších analýzach širokého spektra toxických účinkov 

arzénu na rastliny a môžu pomôcť k pochopeniu ich mechanizmov, ako i potenciálnej ochrane 

rastlín pred vplyvmi arzénu. 
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Abstract 

 Influence of season and time of day on the drift of selected groups of organisms 
Many animals use passive drifting for transport or for spreading to novel habitats. Driving forces that shape drifting animals 
diel dynamics are still largely unknown. the Danube River at Bratilsava over season and diel period. Drift samplings were 
carried out inspring and summer (April and August) in 2013. Two drift nets (20x40 cm, 0.5 mm mesh size) were set up, one 
near the river surface and the second near the river bottom for 15 minutes. Total abundance of each identified group was 
back-calculated to 1 m3 of filtered water volume. Dominant groups were  Peracarida (Mysida, Corophida a Gammarida) a 
Chironomidae. Diversity of groups and spiecies was higher in spring than in summer. Drifting activity was  generallly 
higher during the dusk and night. This could be explained by the different drifting behaviour of sampled species.  Further 
samplings, especially during the changing light condition, is needed to describe the more detailed diel activity of drifting 
animals and to uncover the driving forces that shape the drifting animal diel activity. 
 

Keywords: drift; Danube; seasonal change; abundance; diversity; diel change 

 

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. V práci sa zameriavame na to, či existujúú 

rozdiely v diverzite na jar a v lete, a ktoré skupiny organizmov patria k dominantným skupinám.  

 

Materiál a metódy 

Údaje boli získavané z príbrežných zón na rieke Dunaj (Bratislava) v čase zmien intenzity 

svetla. Jednotlivé časy boli presne vypočítané na základe polohy slnka na oblohe pomocou výpočtov 

NOAA. Drift bol odoberaný počas jari a leta (apríl, august) v roku 2013. 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 
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% alkohole na neskoršiu determináciu. Celková abundancia každej skupiny organizmov bola 

prepočítaná na 1 m3 prefiltrovanej vody. Základné vysledky boli znázornené graficky. Na porovanie 

rozdielov v diverzite medzi dvoma sezónami bol použitý chí.kvadrát test.  

 

Výsledky a diskusia 

Dominantné skupiny v odobratých vzorkách boli Peracarida (Mysida, Corophida a Gammarida) 

a Chironomidae (tab. 1).  Boli zistené výrazné rozdiely v diverzite skupín driftujúcich na jar a v lete (p 

< 0,01). Pričom v jarných odberoch bolo zistených 17 rôznych skupín v letnom odbere bolo už len 10 

skupín. V letnom odbere boli zistené dve nové skupiny a to juvenily rýb a Megaloptera. V jarnom 

odbere sa juvenily rýb nevyskytovali pravdepodobne z dôvodou, že neresové obdobie viacerých druhov 

rýb bolo len na začiatku a nedochádzalo ešte k driftu juvenilov. 

 

 
Tab. 1. Druhové zloženie - Početnosť jednotlivých skupín organizmov prepočítaní na 1 m3 prefiltrovanej vody a 

diverzita 
 

jar leto
Chironomidae (pupa) 0,86 0,90

Chironomidae (larva) 0,84 0,54

Chironomidae (adult) 1,32 2,40

Isopoda 0,38 0,03

Corophida 1,18 0,10

Gamarida 6,72 0,66

Mysida 0,23 0,02

Lumbriculidae 0,02 0

Mollusca 0,04 0

Trichoptera 0,10 0

Diptera 0,08 0

Coleoptera 0,13 0

Dafnia 0,04 0,03

Oligochaeta 0,02 0

Ephemeroptera 0,06 0

Simulidae 0,02 0

Elmidae 0,04 0

Megaloptera 0 0,02

Pisces 0 0,02

diverzita 1,59 1,398
skupin 17 10
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V jarných odberoch počas vyššej intenzity svetla dominovali najmä kukly skupiny 

Chironomidae, ktoré v neskoršom čase nahradili adultné jedince (obr. 1). Druhou najpočetnejšou 

skupinou boli Gammarida, ktoré dominovali aj v letných odberoch, ale na rozdiel od jarných odberov 

prevažovali až  pri nižšej intenzite svetla. Tieto rozdiely by sa dali vysvetliť rôznym správaním a 

vyhľadávaním tmavších habitatov na dne toku ako to dokazujú viaceré štúdie [3, 4, 5, 6].  

 

    

Obr. 1. Druhové zloženie odberov  – Jednotlivé odbery v apríli a auguste 

 

Najvýraznejší rozdiel v početnosti medzi jarou a letom bolo zaznamenaný u skupiny 

Gammarida a Corophhida (obr. 2) pričom u oboch skupín došlo k desaťnásobnému zníženiu početnosti. 

V opačnom smere v lete vzrástla početnosť adultov Chironomidae. Toto mohlo byť zapríčinené  

zvýšenou aktivitou tesne pred a po výlete z kukly, čo môže tiež vysvetľovať ich vyšší výskyt v drifte 

[4, 9, 10]. Tieto zistenia sú v rozpore s tvrdeniami Aliho a Mullu [11], ktorí tvrdia, že počas dňa nie sú 

zjavné rozdiely v početnosti u Chironomidae, ale dopĺňajú, že drift u nich vrcholí počas najväčšej 
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intenzity svetla a počas noci. Mnoho druhov  z čeľade Chironomidae má zreteľne odlišnú dennú 

dynamiku [12]. 

  

  
Obr. 2. Porovnanie odberov na jar a v lete 

 

Počas jednotlivých odberov kolísal aj počet skupín vo vzorke (obr. 3). V tomto prípade nie je 

jasný žiadny vzor a dôvody v tohto kolísania bude nutné podorbnejšie preakúmať. 
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Obr. 3. Rozdiel v početnosti skupín v jednotlivých odberoch 

 

Záver 

Fotoperiodicita a sezóna ako environmentálne faktory majú  potenciál byť všeobecným 

prediktorom aktivity a driftu organizmov [13]. 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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Abstract 

 The effect of reward and restricted feeding on clock and clock controlled genes expression in the 
prefrontal cortex of the rat. 
 Daily endogenous rhythms with 24h period are generated by the circadian system consisting of master 
pacemaker located in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus (SCN) and peripheral oscillators. Light is 
the most potent synchronizing signal for the SCN but there are some signals, like food availability, that entrain 
peripheral oscillators. Under conditions of ad libitum feeding we observed a significant daily rhythms egr1 and 
per2 gene expression. Entrainment by restricted feeding produced anticipatory activity and shifts in daily 
rhythms of per2 and egr1 mRNA expression in the prefrontal cortex. Food restriction did not influenced daily 
pattern in npas2 expression. Daily food reward induced daily rhythm in npas2 expression and increased 
expression of egr1 and per2 during presence of reward. Together our results indicate important role of prefrontal 
cortex in entrainment by food stimulus. 
 

Keywords: circadian rhytm; prefrontal cortex; restriction; reward; per; egr1; npas2 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fyziológia a behaviorálne prejavy, ktoré sa v 24h intervaloch pravidelne opakujú 

a perzistujú aj v konštantných podmienkach sú u cicavcov pod kontrolou cirkadiánneho 

systému. Cirkadiánny systém je synchronizovaný na aktuálny geofyzikálny čas 

prostredníctvom enviromentálnych signálov tzv. Zeitgeberov a pozostáva z viacerých 

hierarchicky usporiadaných rovín, pričom autonómne oscilátory sa nachádzajúcich vo väčšine 

buniek organizmu. Denný cyklus svetla a tmy (LD) je najsilnejší Zeitgeber, ktorý 

synchronizuje hierarchicky dominantný oscilátor nachádzajúci sa v suprachiazmatických 

jadrách hypotamalu (SCN). U cicavcov centrálny pacemaker získava fotickú informáciu 

z retiny prostredníctvom monosynaptického prepojenia cez retinohypotalamový trakt [1].  

Okrem cyklu svetla a tmy je veľmi silným synchronizujúcim signálom aj rytmická 

dostupnosť potravy študovaná hlavne na nočných hlodavcoch. Keď je jedlo dostupné len na 

určitú dobu počas pasívnej fázy, zviera sa dokáže takýmto podmienkam prispôsobiť 

a nasynchronizovať sa na ne a fázovým posunom rytmickej expresie tzv. hodinových génov aj 

behaviorálne [2]. Prístup k jedlu je najdôležitejším Zeitgeberom pre väčšinu oscilátorov mimo 

SCN a dominuje aj keď LD cyklus a dostupnosť potravy synchronizujú jedinca do odlišných 

fáz. Synchronizácia na potravu je charakteristická anticipačnou aktivitou, ktorá sa prejavuje 
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zvýšenou lokomočnou aktivitou, teplotou a vylučovaním niektorých hormónov ako je 

kortikosterón [3].   

Cirkadiánne oscilácie sú generované transkripčno-translačnou spätno-väzobnou 

slučkou, ktorej sa zúčastňuje niekoľko kľúčových proteínov. Pozitívne elementy klasickej 

spätnej väzby sú gény bmal1 a clock a negatívne elementy sú tri period gény per1-3 a dva 

cryptochrome gény cry1,2. Heterodimerizácia transkripčných faktorov BMAL1-CLOCK 

umožní naviazanie sa na regulačnú sekvenciu E-box v promótore a následnú transkripciu 

génov per1-3 a cry 1-2. [4]. Dimerizácia BMAL1 s CLOCK je v tomto prípade kľúčová, 

pretože samotný BMAL1 bez svojho partnera nie je schopný fungovať ako transkripčný 

faktor. Následne prichádza k syntéze PER a CRY proteínov v cytoplazme, ktoré tvoria 

heterodimér a po translokácii do jadra interagujú s BMAL1-CLOCK a inhibujú syntézu svojej 

vlastnej mRNA, čím sa táto spätno-väzobná slučka uzatvára. Významnú regulačnú úlohu 

majú aj enzýmy kazeínkinázy. Kazeínkináza δ a ε ktoré dokážu fosforylovať a podieľať sa na 

degradácii kľúčových proteínovách produktov hodinových génov a tým môžu túto spätnú 

väzbu spomaľovať [5].  

Transkripčný faktor CLOCK má svojho funkčného homológa NPAS2 (neuronal pas 

domain protein), ktorý sa svojou primárnou štruktúrou na CLOCK veľmi podobá a bolo 

dokázané, že môže fungovať ako heterodimerický partner pre BMAL1 a cez E-box aktivovať 

transkripciu ďalších elementov slučky. NPAS2 bol objavený v mozgovom tkanive a pôvodne 

sa predpokladalo, že má významnú úlohu v procese synchronizácie na potravu hlavne 

v prednom mozgu a limbickom systéme [7]. Dnes sa však už vie, že sa gén npas2 exprimuje 

aj v SCN a vo väčšine periférnych tkanív. V SCN a pečeni bola dokonca dokázaná jeho 

prekrývajúca sa funkcia s CLOCK,  ktorá bola pozorovaná u CLOCK deficitných myší [6]. 

Vďaka poznaniu, že je npas2 veľmi dôležitý pre generovanie oscilácií per2 a 

synchronizáciu potravovou reštrikciou hlavne v prednom mozgu, sme sa v našej práci 

rozhodli analyzovať vplyv potravovej reštrikcie a odmeny na expresiu npas2, per2 a egr1 v 

prefrontálnom kortexe potkana, ktorý je zapojený aj do mezolimbickej dráhy vnímania 

odmeny a analyzovať vplyv potravového podnetu na anticipačnú aktivitu [7,8,9].   

 

Materiál a metódy 

 V pokuse bolo použitých 90 potkanov samčieho pohlavia kmeňa Wistar vo veku 9 − 

10 týždňov s priemernou hmotnosťou 256,4 ± 1,6 g, ktoré boli počas aklimatizácie 

nasynchronizované na svetelný režim svetlo:tma 12:12 s vodou a štandartnou peletovanou 

potravou a ad libitum. Zvieratá boli umiestnené v skupinových chovných klietkach 2 − 4. 
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Pred začatím experimentu boli zvieratá rozdelené do 4 skupín, ktoré sa odlišovali 

v dostupnosti potravy a odmeny. Prvá bola kontrolná skupina, ktorá dostávala počas celého 

experimentu vodu a potravu ad libitum. Experimenálna skupina s potravovou reštrikciou mala 

prístup k potrave len počas 2h svetlej fázy od ZT4-ZT6 (ZT – Zeitgeber time, ZT0 = začiatok 

svetlej fázy LD cyklu), v tom istom čase dostávala aj odmenu vo forme ½ piškóty na potkana. 

Skupina s odmenou dostávala v čase ZT4 ½ piškóty na potkana. Skupina s perzistenciou 

odmeny na posledný deň pokusu odmenu nedostala. Počas experimentu bola pomocou 

videozáznamu monitorovaná aktivita potkanov v experimentálnych skupinách počas 

posledných 15 min. než bola zvieratám podaná potrava alebo odmena. Všetky experimenty 

prebiehali so súhlasom Etickej komisie na PrifUK a Štátnej veterinárnej a potravovej správy 

SR. 

 Z odobratých vzoriek prefrontálneho kortexu bola vyizolovaná mRNA pomocou Tri-

reagentu (MRC, USA), ktorá bola následne prepísaná na cDNA pomocou ImProm-IITM 

(Promega, USA). Kvantifikácia génovej expresie prebiehala pomocou real time PCR 

s použitím kitu QuantiTect SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko). Reakcia prebiehala 

v cyklery StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA).  Kvantifikovala sa 

relatívna expresia génov npas2, egr1 a per2 s použitím primerov :  npas2 (NM_001108214) 

sense 5’-CGGGACCAG TTCAATGTTCT-3’; antisense 5’-

CCATCTAACGCCTCCAACAT-3’, egr1 (NM_012551.2) sense  5’-

AACAACCCTACGAGCACCTG-3’; antisense  5’-GGGTAGTTT GGCTGG GATAA-3’, 

per2 (AB016532) sense 5’-GAG GTTCAGGGAAGTGAGCA-3’; antisense  5’-

TTGACACGC TTGGACTTCAG-3’. Relatívna expresia bola normalizovaná vzhľadom na 

expresiu house keeping génu rplb1 s použitými primermi: (NM_001007604.1) sense 5´-

TCCACAACATGGCTTCTGTC-3´. Reakcia pre gény npas2, per2 a riblp1 prebiehala za 

týchto podmienok: aktivácia polymerázy 15min pri 95°C a následne 50 cyklov denaturácie 

15s pri 94°C, anelácie 30s pri 49°C a extenzie 30s pri 72°C. Záverečná syntéza 2min pri 

72°C. Pre gén egr1 prebiehalo 40 cyklov denaturácie 15s pri 94°C, anelácie 30s pri 55°C a 

extenzie 30s pri 72°C. Po každej amplifikácii nasledovala melting analýza PCR produktu. 

Dáta sme štatisticky vyhodnotili pomocou nafitovania cosinorovej krivky do 

experimentálnych dáta a potom porovnali fit s rovnou čiarou pomocou analýzy variancie. 

Prítomnosť apetenčného správania počas pokusu bola vyhodnocovaná regresnou analýzou po 

nafitovaní lineárneho trendu. P<0,05 bola považovaná za hranicu signifikancie. 
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Výsledky a diskusia 

 Zaznamenali sme signifikantné zvyšovanie lokomočnej aktivity pred podávaním jedla 

u potravovo reštringovanej skupina, ktoré sa dá považovať za apetenčné správanie (regresná 

analýza, p<0,05), čo je v súlade aj s inými prácami, ktoré analyzujú vplyv potravovej 

reštrikcie na správanie potkana [8,10]. Potravová odmena vyvolala skôr trend 

k anticipačnému správaniu, ale zaznamenali sme signifikantné zvýšenie apetenčného 

správania u skupiny potkanov bez podania odmeny v posledný deň pokusu (perzistencia 

vplyvu odmeny). Iní autori potvrdili aj vplyv potravovej odmeny na anticipačné správanie 

[11]. 

 V prefrontálnom kortexe nebola odmeraná rytmická expresia génu npas2 u kontrolnej 

skupiny, čo je potvrdené aj inými meraniami na našom pracovisku [12]. Zaujímavé je však 

zistenie, že ani potravová reštrikcia nevyvolala v prefrontálnom kortexe signifikantné zmeny, 

čo znamená, že aj keď je npas2 kritický pre nasynchronizovanie na zmenený potravový 

režim, tento proces nesúvisí s jeho rytmickou expresiou [8]. Potravová odmena signifikantne 

ovplyvnila expresiu npas2 a vyvolala nízko-amplitúdový 24h rytmus, ktorý však bez vplyvu 

odmeny neperzistoval (cosinor, p<0,05).  

 Expresia transkripčného faktoru egr1, patriaceho do rodiny génov skorej odpovede, 

bola v prefrontálnom kortexe u kontrolných potkanov rytmická (cosinor, p<0,001). Vplyv 

potravovej reštrikcie signifikantne ovplyvnil rytmickú expresiu egr1 a spôsobil posun maxima 

o 13h. Nové maximum korelovalo s časom, kedy mali zvieratá dostupnú potravu (cosinor, 

p<0,001). Egr1 vykazuje podobnú responzívnosť na zmeny ako c-fos, ktorý taktiež patrí do 

rodiny génov skorej odpovede. Na potravovú reštrikciu reaguje c-fos podobne ako egr1, 

obrátením rytmu s vysokou expresiou práve v čase prístupnosti potravy [13]. V čase 

podávania potravovej odmeny sme pozorovali trend k zvýšeniu expresie egr1, ktorý aj 

čiastočne perzistoval a indukoval vznik rytmu s 12h periódou (cosinor, p<0,05). Prefrontálny 

kortex je zapojený do dráhy odmenou indukovateľných nurálnych okruhov, pretože bolo 

pozorované zvýšenie expresie c-fos už na tretí deň podávania odmeny [14].   

 Hodinový gén per2 mal v prefrontálnom kortexe signifikantný 24h rytmus, čo je 

v súlade aj ďalšími pozorovaniami [12]. Potravová reštrikcia spôsobila posun expresie per2 

do protifázy podobne ako u génu egr1 (cosinor, p<0,001). Citlivosť génu per2 na potravovú 

reštrikciu potvrdili aj iní autori [15]. Vplyv potravovej odmeny zásadne expresiu per2 

neovplyvnil aj keď spôsobil nárast expresie v čase podávania odmeny, čo v konečnom 

dôsledku indukovalo vznik rytmu s periódou 12h (cosinor, p<0,05) so zachovaním rytmu 

s 24h periódou. 
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Záver 

 Vplyv potravovej reštrikcie sme pozorovali na úrovni anticipačného správania, ale aj 

na úrovni expresie niektorých hodinových a hodinami kontrolovaných génov v prefrontálnom 

kortexe potkana. Zmeny 24h rytmu sme zaznamenali v prípade génov egr1 a per2, ktoré sa 

ukázali byť vysoko responzívne na potravový podnet a to aj v prípade potravovej odmeny. 

Gén npas2 nebol na potravový reštrikciu citlivý. Vplyv potravovej odmeny spôsobil vznik 

signifikantného 24h rytmu na úrovni expresie npas2, ktorá v LD režime bez odmeny 

neperzistovala. 
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Abstract 

The effect of light pulses on clock and clock controlled genes expression in the liver of the rat. 
 Endogenous rhythms with 24h period are controlled by the circadian system that consists from central 
oscillator located in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus (SCN) and peripheral oscillators. Light is 
considered to be the most important synchronizing signal for the SCN. Our study was aimed to investigate effect 
of light pulses on peripheral oscillators in the liver what is known to be entrained by food. Under conditions of 
light (L) and dark (D) cycle 12:12 we observed a significant daily rhythms of npas2, egr1 and per2 mRNA in the 
rat liver. Nocturnal light pulse significantly induced expression of egr1 mRNA in the liver while expression of 
per2 and npas2 mRNA was not affected. Light pulse also did not affect level of glucose in plasma. Our results 
indicate that expression of immediate early gene egr1 could be induced by light not only in the SCN but also in 
peripheral organs such as liver.  
 

Keywords: circadian rhytms; liver; light pulse; entraintment; per; egr1; npas2  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cirkadiánny systém u cicavcov generuje a synchronizuje biologické rytmy vo 

fyziológii a správaní. Tieto rytmy vykazujú približne 24h periódu a ich pretrvávajú aj 

v konštantných podmienkach. Cirkadiánny systém pozostáva z hierarchicky usporiadaných 

oscilátorov. Hlavný oscilátor je lokalizovaný v suprachiazmatických jadrách hypotalamu 

(SCN) a je synchronizovaný hlavne cyklom dňa a noci. Periférne oscilátory sa nachádzajú 

v rôznych tkanivách a bunkách v tele a synchronizujú sa predovšetkým cyklickou 

dostupnosťou potravy [1, 2].  

Na bunkovej úrovni sú cirkadiánne rytmy generované molekulárnymi osciláciami 

špecificky organizovanej transkripcie a translácie. Základom je transkripčno-translačná 

spätno-väzobná slučka, kde proteínový produkt génu inhibuje transkripciu svojej mRNA. 

Pozitívnej časti základnej spätno-väzobnej slučky sa zúčastňujú gény bmal1 a clock, ktoré po 

transkripcii vytvoria heterodimér, a následne po naviazaní sa na kľúčovú regulačnú sekvenciu 

E-box indukuje transkripciu negatívnych komponentov slučky 3 homológov génu period 

(per1-3) a 2 homológov génu cryptochrome (cry1 a cry2). Po syntéze PER a CRY proteínov 

v cytoplazme sa ich heterodimér translokuje do jadra, interaguje s heterodimérom CLOCK-

BMAL1 a inhibuje svoju vlastnú expresiu, čím sa slučka uzatvára [3]. Modulácie základnej 

slučky sa zúčastňujú aj orfánové jadrové receptory ROR a REV-ERBα, ktoré pozitívne 
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(ROR) alebo negatívne (REV-ERBα) regulujú expresiu bmal1 [4]. (Heterodimérizácia 

BMAL1 je pre fungovanie základnej späžno-väzobnej slučky kľúčová, pretože BMAL1 

potrebuje svojho partnera pre aktiváciu E-boxu. Okrem CLOCK sa však na heterodimérizácii 

môže zúčastňovať aj jeho funkčný homológ NPAS2 (neuronal pas domain protein), ktorý bol 

pôvodne objavený v mozgu a pokladal sa za proteín, ktorý dokáže nahradiť CLOCK len 

v prednom mozgu [5]. Neskôr bola dokázaná úloha NPAS2 v regulácii biologických rytmov 

aj v ďalších periférnych orgánov ako je aj pečeň [6]. 

Cyklus svetla a tmy je dominantným synchronizačným signálom pre SCN. Vizuálna 

informácia sa do jadra dostáva cez monosynaptické prepojenie z gangliových buniek retiny 

retinohypotalamovým traktom (RTH). Prenos fotickej informácie je sprostredkovaný 

fotopigmentom melanopsínom, ktorý je exprimovaný v menších populáciach gangliových 

buniek vo vnútornej retine. Okrem tejto priamej dráhy existujú do SCN aj ďalšie nepriame 

dráhy z talamu, ktoré sprostredkovávajú aj doplnkovú nefotickú informáciu [7].  

Účinok svetelného pulzu závisí na fáze dňa, kedy bol pulz aplikovaný. Svetlo 

pôsobiace počas skorej fázy tmavej časti 24h cyklu vyvoláva fázový posun smerom dozadu a 

naopak svetlo aplikované v neskoršej fáze tmavej časti spôsobuje fázový posun smerom 

dopredu [8].  

SCN je všeobecne citlivé na svetelné pulzy. Je dokázaná indukcia mnohých génov ako 

sú per1 a per2 [9, 10], ale aj génov skorej odpovede ako sú egr1, c-fos alebo junB pôsobením 

svetelného pulzu počas tmavej fázy 24h cyklu [11].  

Pretože pečeň je periférny orgán, ktorého dôležitou fyziologickou funkciou je 

udržiavať stabilnú energetickú homeostázu a je citlivý predovšetkým na synchronizáciu 

potravou [2,10], rozhodli sme sa analyzovať, či existuje vplyv svetelného signálu, ktorý 

primárne synchronizuje centrálny oscilátor, na génovú expresiu aj v tomto periférnom orgáne. 

 

Materiál a metódy 

 V pokuse bolo použitých 60 dospelých samcov kmeňa Wistar s priemernou 

hmotnosťou 250±299g, ktoré boli ešte pred začatím experimentu nasynchronizované na 

svetelný režim svetlo:tma 12:12 s vodou a štandardnou potravou ad libitum. Potkany boli 

umiestnené v skupinových chovných klietkach 2-4. Po uplynutí doby aklimatizácie boli 

zvieratá vystavené svetelným pulzom počas tmavej fázy 24h cyklu, ktoré sa odlišovali dĺžkou 

a časom pôsobenia. Boli aplikované 2h pulzy v dvoch alternatívnych časoch, o ZT14-ZT16 

(ZT – Zeitgeber time, ZT0 = začiatok svetlej fázy LD cyklu) alebo ZT18-ZT20 a 4h pulzy 

v časoch ZT14-ZT18 a ZT18-ZT22. Po ukončení experimentu boli zvieratá dekapitované 
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a odobrané vzorky pečene uskladnené v mrazničke. Všetky experimenty prebiehali so 

súhlasom Etickej komisie na PrifUK a Štátnej veterinárnej a potravovej správy SR. 

 Zo vzoriek pečene bola pomocou Tri-reagentu vyizolovaná celková mRNA (MRC, 

USA) a následne prepísaná reverznou transkripciou na cDNA pomocou ImProm-IITM 

(Promega, USA). Kvantifikácia génovej expresie prebiehala pomocou real time PCR 

s použitím kitu QuantiTect SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko). Reakcia prebiehala 

v cyklery StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA). Kvantifikovala sa 

relatívna expresia génov npas2, egr1 a per2 s použitím primerov:  npas2 (NM_001108214) 

sense 5’-CGGGACCAG TTCAATGTTCT-3’; antisense 5’-

CCATCTAACGCCTCCAACAT-3’, egr1 (NM_012551.2) sense  5’-

AACAACCCTACGAGCACCTG-3’; antisense  5’-GGGTAGTTT GGCTGG GATAA-3’, 

per2 (AB016532) sense 5’-GAG GTTCAGGGAAGTGAGCA-3’; antisense  5’-

TTGACACGC TTGGACTTCAG-3’. Relatívna expresia bola normalizovaná vzhľadom na 

expresiu house keeping génu rplb1 s použitými primermi: (NM_001007604.1) sense 5´-

TCCACAACATGGCTTCTGTC-3´. Reakcia pre gény npas2, per2 a riblp1 prebiehala za 

týchto podmienok: aktivácia polymerázy 15min pri 95°C a následne 50 cyklov denaturácie 

15s pri  94°C, anelácie 30s pri 49°C a extenzie 30s pri 72°C. Záverečná syntéza 2min pri 

72°C. Pre gén egr1 prebiehalo 40 cyklov denaturácie 15s pri 94°C, anelácie 30s pri 55°C a 

extenzie 30s pri 72°C. Po každej amplifikácii nasledovala melting analýza PCR produktu 

 Hodnoty plazmatickej glukózy sme stanovili pomocou súpravy k enzymatickému 

meraniu glukózy (GLU L1000, PLIVA- Lachema, ČR) a následne odmerali platničkovým 

spektrofotometrom Epoch (Bio-Tek, USA). Denný profil v génovej expresii sme vyhodnotili 

pomocou nafitovania cosinorovej krivky do experimentálnych dáta a porovnaním fitu s 

rovnou čiarou pomocou analýzy variancie. Rozdiely medzi dvoma skupinami boli porovnané 

pomocou nepárového t-testu.  

 

Výsledky a diskusia 

Hladiny glukózy u potkanov nevykazovali signifikantný denný rytmus a nebol 

pozorovaný ani vplyv svetelných pulzov na hladinu glukózy u potkanov s dostupnosťou 

potravy ad libitum. 

Všetky analyzované gény (npas2, egr1 a per2) vykazovali v pečeni vysoko 

signifikantnú rytmickú expresiu s periódou 24h (cosinor, p<0,001), čo je v zhode aj s prácami 

iných autorov [12,13].  

V dennom profile génu npas2 sme namerali vrchol expresie na začiatku svetlej fázy 
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24h cyklu. Svetelné pulzy aplikované v tmavej fáze nemali signifikantný vplyv na expresiu 

npas2 v pečeni. Zníženie expresie génu npas2 vplyvom svetelného pulzu bolo pozorované v 

srdci [10]. 

Hodinový gén per2 vykazoval maximum rytmickej expresie na začiatku tmavej fázy 

24h cykla. Svetelné pulzy aplikované počas tmavej fázy nemali v našej práci žiadny efekt na 

expresiu per2 v pečeni. V podobnom pokuse iných autorov [13], však bola pozorovaná 

indukcia expresie génu per2 aj per1 po 1h svetelnom pulze aplikovanom v skorej fáze 

subjektívnej noci v konštantných podmienkach. Druhý svetelný pulz aplikovaný v neskoršej 

časti subjektívnej noci už takúto indukciu nevyvolal. Títo autori taktiež dokázali, že na to, aby 

sa vplyv svetelného pulzu prejavil na expresii génov v pečeni je potrebná autonómna 

inervácia. 

Svetelný pulz s dĺžkou 2h aplikovaný v druhej polovici tmavej fázy spôsobil v pečeni 

signifikantnú indukciu transkripčného faktoru egr1 (t-test p<0,05). Egr1 je gén skorej 

odpovede, ktorého senzitivita na svetelné pulzy je v mozgu popísaná viacerými štúdiami. 

Najviac preštudovaná mozgová oblasť je SCN, kde je popísaná silná indukcia tohto génu po 

svetelnom pulze rôznej dĺžky [14, 15]. Medzi ďalšie štruktúry, kde bola popísaná citlivosť 

egr1 na svetelné pulzy patrí aj dorzomediálny hypotalamus (DMH). Keďže sa v srdci 

indukcia egr1 vplyvom svetelného pulzu nepotvrdila [10] sme zatiaľ jediní autori, ktorý tento 

efekt pozorujú v mimo mozgových, periférnych tkanivách.  

 

Záver  

Pozorovali sme rytmickú expresiu hodinových a hodinami kontrolovaných génov 

npas2, per2 a egr1 v pečeni s periódou 24h. Vplyvom svetelného podnetu sme nezistili 

zmeny v hladinách glukózy ani v expresii génu per2 pečeni. Aplikácia 2h svetelného pulzu 

počas tmavej fázy denného cyklu však spôsobila signifikantné zvýšenie génu egr1. 
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Abstract 

 Analysis of interactions between plum pox virus non–structural proteins and the host plant proteome. 
 Plum pox virus belongs to the family Potyviridae, which represents the largest group of plant viruses. 
During infection cycle various interactions between viral and host factors are essential for successful replication 
and movement of the virus in the infected plant. Corresponding host genes can eventually be used as targets for 
new antiviral strategies. 
 In our work we prepared a cDNA library from PPV-infected Nicotiana benthamiana plants and applied 
a bacterial two-hybrid system for identification of potential interactions between two PPV non-structural proteins 
(P1 and P3) and host-coded proteins. Particular clones were isolated, sequenced and their BLAST analysis was 
performed. Most of detected interacting proteins were chloroplast-localised and related to photosynthesis.  
Obtained results of P1(P3)-plant interactome analysis will be verified by independent methods (pull-down 
experiments). 
 

Keywords:  plum pox virus; host factors; protein interactions; bacterial two hybrid system  

 

Úvod a formulácia cieľa  
Šarka sliviek predstavuje jedno z najzávažnejších ochorení kôstkovín s takmer 

celosvetovým rozšírením, ktoré spôsobuje významné straty u citlivých kultivarov a je účinne 

prenášané voškami, ale aj infikovaným rastlinným materiálom. Etiologickým agensom šarky 

je vírus PPV (plum pox virus) z čeľade Potyviridae. Jeho (+)ssRNA genóm kóduje jediný 

otvorený čítací rámec prekladaný do polyproteínu, ktorý je následne štiepený troma 

vírusovými proteázami na desať finálnych polypeptidov – P1, HC-Pro, P3, 6K1, CI, 6K2, 

VPg, NIa-Pro, NIb a CP. Ďalší produkt (P3N-PIPO) vzniká posunom čítacieho rámca [1]. 

Väčšina potyvírusových proteínov je multifunkčná a zatiaľ čo funkcia niektorých z nich je 

relatívne dobre preskúmaná, funkcia iných (P1, P3, 6K1) počas vírusovej infekcie zostáva aj 

naďalej predmetom neustáleho štúdia [2].  

Expresiu vírusových proteínov zabezpečuje proteosyntetický aparát hostiteľskej bunky 

a počas infekcie dochádza k najrôznejším interakciám medzi vírusom a hostiteľskými 

faktormi, ktoré určujú typ, ako aj intenzitu príznakov ochorenia [3]. 

V súčasnej dobe existuje niekoľko stratégií pre kontrolu šírenia PPV, ako je 

používanie testovaného rastlinného materiálu alebo redukcia populácií vošiek. Najlepším 

riešením pre oblasti s masívnym rozšírením ochorenia je pestovanie rezistentných kultivarov, 
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ktorých príprava je však problematická predovšetkým z hľadiska malého množstva známych 

prirodzených zdrojov rezistencie. Veľmi sľubnou sa ukazuje príprava transgénnych rastlín 

založená na post-transkripčnom zhášaní génov (PTGS) pre hostiteľské faktory, ktoré sú 

kľúčové pre vírusovú infekciu, nie však pre rastlinu samotnú. 

V našej práci sme sa zamerali na vyhľadávanie interagujúcich rastlinných partnerov 

k PPV proteínom P1 a P3. Proteín P1 predstavuje najvariabilnejší potyvírusový proteín čo 

do dĺžky aj sekvencie a je známe, že má vplyv na hostiteľskú špecifitu vírusu a jeho 

symptologické prejavy [4, 5]. Proteín P3 je takisto medzidruhovo vysoko variabilný, 

vnútrodruhovo naopak veľmi konzervatívny, čo naznačuje jeho možné hostiteľsky špecifické 

funkcie. Je možné, že sa podieľa na vnútrobunkovom a medzibunkovom pohybe vírusu [6]. 

 

Materiál a metódy  

Celkovú RNA z rastlín Nicotiana benthamiana biolisticky infikovaných izolátom PPV 

BOR-3 z kmeňa PPV-Rec [7] sme izolovali 14 dní po infekcii kitom NucleoSpin RNA Plant 

(Macherey-Nagel). Následne sme získali polyadenylovanú mRNA pomocou magnetického 

izolačného systému PolyATtract mRNA (Promega). Takto pripravená mRNA (3,5 µl) bola 

použitá na prípravu ds cDNA a následne na konštrukciu cDNA knižnice pomocou In-Fusion 

SMARTer Directional cDNA Library Construction Kit (Clontech). 

Na vyhľadávanie potenciálnych rastlinných interagujúcich partnerov k proteínom P1 

a P3 nám slúžil bakteriálny adenylát cyklázový dvojhybridný systém (BACTH, Euromedex) 

založený na rekonštitúcii regulačnej dráhy závislej na cAMP [8]. Fragmenty kódujúce dve 

funkčné podjednotky adenylátcyklázy (AC) boli osobitne klonované vo fúzii s vírusovým 

génom P1 (resp. P3) a s cDNA knižnicou N. benthamiana. V prípade interakcie dochádza 

k tvorbe cAMP (Obr. 1), čo umožňuje selekciu pozitívnych klonov AC-deficientého kmeňa E. 

coli BTH101 na minimálnom médiu. Pripravená cDNA knižnica bola klonovaná systémom 

In-Fusion (Clontech) vo vektore pUT-18C obsahujúcom T18 podjednotku AC („fish“), gén 

P1 (resp. P3) bol vložený do plazmidu pKT-25 vo fúzii s T25 podjednotkou AC („bait“). Oba 

plazmidy boli elektroporáciou vnesené do E. coli BTH101.  V prítomnosti oboch plazmidov 

a fyzickej interakcie klonovaných génov, ktorá vedie k obnove aktivity AC sú tieto bunky 

schopné využívať maltózu ako jediný zdroj uhlíka (Obr. 1). Pozitívne klony sme selektovali 

na minimálnom médiu M63 s obsahom 0,2 % maltózy a X-Gal pri 30°C. 

Klony boli analyzované PCR z bakteriálnych kolónií s využitím primerov S-V 

(AAGCAGTGGTATCAACGCAC) a S-CDS (TACGATGAGACACCATTTTTTTT) 

nasadajúcich na hraničné oblasti klonovaných fragmentov cDNA knižnice. Podmienky PCR : 
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počiatočná denaturácia 95°C/3 min; 40 cyklov: denaturácia 95°C/15 s, anelácia 58°C/20 s, 

elongácia 72°C/5 min;  finálna elongácia 72°C/10 min. Vzorky boli následne analyzované 

elektroforézou v 0,8% agarózovom géli, amplifikované fragmenty vyrezané, prečistené kitom 

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) a sekvenované (BITCET, PriF UK). 

Získané sekvencie boli podrobené BLAST analýze (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Princíp BACTH. 
X – „bait“ (P1 alebo P3); Y – „fish“ (rastlinný proteín), A – stav pri natívnej AC, B – stav pri izolovaných 

podjednotkách AC, C – stav po rekonštitúcii funkcie AC vplyvom fyzickej interakcie X a Y 
 

Výsledky a diskusia 

 Dôležitým krokom pri príprave cDNA knižnice bola syntéza prvého vlákna cDNA 

z mRNA a následné stanovenie optimálneho počtu PCR cyklov pre konkrétnu vzorku, a to 

metódou LD-PCR, ktorá slúži na prípravu ds cDNA. Na základe elektroforetickej analýzy 

sme ako optimálny počet stanovili 18 PCR cyklov. 

Dvojvláknová cDNA bola následne prečistená voľnoprietokovou frakcionáciou na 

kolónke Chroma Spin, ktorá je súčasťou použitého kitu. Na základe elektroforetickej analýzy 

jednotlivých frakcií v 1% agarózovom géli bolo na prípravu cDNA knižnice použitých prvých  

5 frakcií (5-9), v ktorých bola viditeľná prítomnosť cDNA. Tieto vzorky boli následne 

pospájané, vyzrážané a naklonované do vopred linearizovaného vektora pUT18C. 

Bunky BTH101 kotransformované pripravenými „fish“ a „bait“ plazmidmi sme 

inkubovali pri 30°C na minimálnom médiu s prídavkom IPTG a X-Gal pre uľahčenie 

vizuálnej kontroly (modré sfarbenie kolónií). Pozitívne klony sa za týchto podmienok začali 

objavovať 3-5 dní po vysiatí buniek. Celkovo sme metódou PCR z bakteriálnych kolónií 

analyzovali približne 200 klonov a vytipované PCR produkty boli osekvenované.  

V minulosti sme rovnakú metódu aplikovali na cDNA knižnicu konštruovanú 

z celkovej izolovanej RNA, pričom mnohé získané sekvencie vykazovali homológiu s génmi 
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pochádzajúcimi nielen z rastlín, ale aj iných organizmov, pravdaže s nízkym percentom 

podobnosti a medzi zistenými rastlinnými faktormi výrazne prevažovali vysoko abundantné 

proteíny (RuBisCO, kalmodulín) [9].  

Naopak, výsledky získané po izolácii mRNA frakcie boli zjavne relevantnejšie – ich 

stupeň identity podľa BLAST sa zvyčajne pohyboval nad 95 % a išlo o podobnosť s génmi 

rodu Nicotiana. Podarilo sa nám identifikovať pomerne veľké množstvo rozmanitých 

rastlinných proteínov, potenciálne interagujúcich s proteínmi P1 (Tab. 1), resp. P3 (Tab. 2). 

Niektoré z nich majú neznámu funkciu alebo sa nezistila žiadna BLAST homológia. Prevažne 

však išlo o známe proteíny, často lokalizované v chloroplastoch (či už kódované jadrovým 

alebo chloroplastovým genómom) s funkciou súvisiacou s fotosyntézou. Makroskopické 

prejavy vírusových ochorení rastlín vo väčšine prípadov súvisia priamo s poškodením alebo 

modifikáciou chloroplastových štruktúr (diskolorácie, chlorózy, mozaiky) [10]. Je možné, že 

vírusové proteíny P1 a P3 prostredníctvom špecifickej interakcie s faktormi fotosystému 

a následného spracovania vznikajúcich produktov zabezpečujú presmerovanie metabolizmu 

bunky v prospech biosyntézy vírusových nukleoproteínov a vznikajúcej populácie viriónov.  

Okrem toho sa podarilo identifikovať niekoľko rastlinných proteínov, u ktorých bola 

zistená funkcia pri odpovedi na stres a vplyv na obranné mechanizmy rastliny pri napadnutí 

patogénmi, ako sú vírusy alebo mikroorganizmy (nudix hydroláza 8; tioredoxín typu h). 

Tioredoxínové proteíny typu h tvoria najväčšiu skupinu tioredoxínov a ich úloha spočíva 

predovšetkým v regulácii bunkovej oxidoredukčnej rovnováhy a obranných odpovediach. 

Ako sa ukázalo, zvýšená expresia NtTRXh3 vedie k zníženej multiplikácii prinajmenšom 

dvoch vírusov tabaku [11]. 

Nudix hydrolázy predstavujú veľkú skupinu proteínov, ktoré zabezpečujú hydrolýzu  

derivátov nukleozid difosfátov či fyziologickú homeostázu. Predchádzajúce štúdie ukázali, že 

gény AtNUDX6 a AtNUDX7 (Arabidopsis) sa podieľajú na obranných mechanizmoch 

u rastlín. AtNUDX7 pôsobí ako negatívny regulátor a jeho zablokovanie vedie k zvýšenej 

rezistencii k niektorým bakteriálnym patogénom a oomycétam. Naopak, pri géne AtNUDX8 

bola zistená pozitívna regulácia – rastliny bez funkčnej kópie tohto génu boli výrazne 

citlivejšie na infekciu patogénmi [12]. Z tohto dôvodu môžeme predpokladať, že interakcia 

PPV proteínu P1 s nudix hydrolázou 8, resp. tioredoxínom typu h by mohla súvisieť s 

elimináciou obranného mechanizmu rastlín a viesť k zvýšeniu efektivity multiplikácie vírusu.  

 
 
 
 
 

824



Tab. 1. BLAST analýza získaných klonov – potenciálna interakcia s proteínom P1 
 

Počet 
klonov 

BLAST homológia Bunková lokalizácia 

5 Chlorophyll a/b binding protein chloroplasty 

3 Methallothionein protein 1 cytoplazma 

2 Methylenetetrahydrofolate reductase cytoplazma 

2 Non-specific lipid transfer protein 1 peroxizómy 

2 Outer envelope pore protein 16-3 chloroplasty/mitochondrie 

2 Photosystem I subunit O-like chloroplasty 

1 ADP-ribosylation factor medzibunkové priestory 

1 Glycine dehydrogenase mitochondrie 

1 Malate dehydrogenase cytoplazma 

1 Endoplasmatic reticulum-golgi 
intermediate compartment protein 

membrána endoplazmatického 
retikula, Golgiho aparát 

1 Nudix hydrolase 8 cytoplazma 

1 Ferredoxin I chloroplasty 

1 Glyceraldehyde-3-phoshate dehydrogenase A chloroplasty 

1 Chloroplast PsbP3 precursor mRNA chloroplasty 

1 β-galactosidase 3 apoplasty, vakuoly 

1 RuBisCO activase chloroplasty 

1 Vesicle transport v-SNARE 12 Golgiho aparát 

1 Thioredoxin H-type cytoplazma 

1 Aspartic protease in guard cell 2 endoplazmatické retikulum 

1 Mediator of RNA polymerase II transcriptional subunit 11-
like 

jadro 

1 Photosystem I reaction center subunit VI-2 chloroplasty 

5 Unknown (predicted) plant protein - 

2 No homology - 

 

Tab. 2. BLAST analýza získaných klonov – potenciálna interakcia s proteínom P3 

 
Počet 
klonov 

BLAST homológia Bunková lokalizácia 

2 Small subunit of RuBisCO chloroplasty 
2 Metallothionein-like protein cytoplazma 
2 Aspartic protease in guard cell 2 endoplazmatické retikulum 
2 60S acidic ribosomal protein P1 ribozómy 
2 Vesicle transport v-SNARE 12 Golgiho aparát 
2 Photosystem I reaction center subunit N chloroplasty 
1 Photosystem I reaction center subunit V.; VI.-2 chloroplasty 
1 60S ribosomal protein L29-1 like ribozómy 
2 Auxin binding protein ABP19a apoplasty 
1 Non-specific lipid transfer protein 1-like peroxizómy 
1 Ubiquitin conjugating enzyme E2 jadro, membránové štruktúry 
1 SERF-like protein (EDRK-rich factor) cytoplazma, jadro 
1 Organ specific protein S2-like ? 
1 40S ribosomal protein S24-1 ribozómy 
1 Fructose-bisphosphate aldolase 1 chloroplasty 
4 Unknown (predicted) plant protein - 
4 No homology - 
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Záver  

Podarilo sa pripraviť cDNA knižnicu z  rastlín N. benthamiana infikovaných PPV 

a prostredníctvom metódy dvojhybridného systému a BLAST analýzy získaných sekvencií 

sme identifikovali rastlinné hostiteľské proteíny potenciálne interagujúce s vírusovými 

proteínmi P1 a P3. Ďalším dôležitým krokom bude verifikácia získaných výsledkov 

nezávislými metódami (pull-down experimenty, afinitná purifikácia či far western blot).   
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Abstract 

Herpesviruses are widespread in nature and can infect various animal species. Major characteristic of 
gammaherpesviruses is an ability to establish latent infection in lymphocytes and induce lymphoproliferative 
diseases. MHV-68 originally isolated from free-living murid rodents serves as unique model to study important 
aspects of pathogenesis of gammaherpesviruses including their spread. D. reticulatus tick, the second most 
common in Central Europe, is known to transmit multiple pathogens, which can cause diseases in humans and 
animals. Recent molecular studies identified MHV-68 in immature Ixodes ricinus ticks feeding on lizards. The 
aim of this study was to examine adult D. reticulatus ticks collected in south-western Slovakia for MHV-68 
using nested PCR targeting ORF50. Some ticks were examined by RT-PCR specific for M3 gene, known to be 
expressed during both acute and latent infection in vitro and in vivo.  

 

Key words: Dermacentor reticulatus, MHV-68, PCR, RT-PCR, M3 transcript 

 

Introduction and aim of study 

Gammaherpesviruses are lymphotrophic viruses which can infect animals including 

man establishing latent infection above all in host lymphocytes. Murid herpesvirus 4, strain 68 

(MHV-68) is currently accepted animal model to study host interaction with 

gammaherpesviruses and helping to develop the strategy of prevention and treatment of 

diseases associated with human gammaherpesviruses. MHV-68 codes for about 90 ORFs, 

which are expressed during acute infection in cascade of α-, β-, γ- genes known for 

herpesviruses [1]. Several genes of MHV-68 play special role within establishment and 

maintenance of latency (ORF73 encoding latency associated nuclear antigen, LANA) and 

during reactivation from latency (ORF 50 encoding transcription activator, Rta) [2]. M3 gene 

is one of rare genes which is expressed during both acute and latent infection [3]. 

Finding of antibodies neutralizing MHV-68 in the blood of animals living in the same 

biotope as rodents infected with MHV-68 suggested ticks as a potential vector of this virus. 

Recently, using molecular method MHV-68 has been reported in immature I. ricinus ticks [4], 

which frequently occupy the same place and feed on the same host as ticks spp. D. reticulatus.  
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In this study, we examined the presence of MHV-68 DNA and M3 gene transcripts in 

body of D. reticulatus ticks collected in Slovakia using PCR and RT-PCR methods. 

 

Materials and Methods 

Study site and ticks  

In spring 2012 and 2014 a total 168 (96♀+72♂) and 16 female adult D. reticulatus 

ticks were collected on the vegetation near village Vojka nad Dunajom (47º58´35´´N, 

17º22´50´´E) and Gabčíkovo (47°54′00″S 17°35′00″V)  

DNA isolation 

Total DNA from ticks was isolated using method from Rijpkema et al. [5] and 

measured using a spectrophotometer.  

Nested PCR specific for ORF50 

 Samples of all ticks were analyzed by single copy sensitive nested PCR targeting 

MHV-68 ORF 50 developed by Weck et al. [6]. In standard PCR mixture, the outer and inner 

primers amplified a 586 and a 382 bp long products when at least 25 ng of tick DNA sample 

was used as a template (Promega). PCR products of nested PCR were visualized by 

electrophoresis on a 1.5% agarose gel stained with Good View dye (SBS Genetech).   

RNA isolation  

RNA from ticks was isolated using Spin Column total RNA mini preps Super kit (Bio 

Basic INC.) and measured using a spectrophotometer. To remove the rest of DNA, RNA 

samples (about 500 ng) were treated with 1 U DNase I, RNase free (data not shown) 

(Novagen). 

RT PCR specific for M3 

Pure RNA samples were used to prepare cDNA using Maxima H Minus First Strand 

cDNA Synthesis kit (Thermo Scientific). The presence of M3 gene transcript in tick samples 

was examined by nested PCR targeting M3 gene which yields 241 bp long PCR product.  

Sequencing 

Some randomly chosen PCR products specific for ORF50 and M3 gene amplified 

from ticks identified as MHV-68 positive were purified by GenElute gel extraction kit (Sigma 

Aldrich) and sequenced using commercial service (BITCET). 

 

Results and discussion  

In a group of adult ticks D. reticulatus from Vojka nad Dunajom, 111 out of 168 ticks 

(66%) became MHV-68 positive using PCR (Table 1.). We identified MHV-68 in males 
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(Fig.1., A) as well as in females (Fig. 1., B), while its prevalence was significantly different 

about 1,4 times higher (Χ2= 3.2156 and P= 0.12663 at p < 0.05) in females than in males 

(74% vs 55 %). This finding may reflect higher activity of females characteristic in spring. 

The latter means more hosts and also feeding on host infected with MHV-68. By sequencing 

we confirmed 100% homology with fragment of ORF50 of strain WUMS of all 18 selected 

PCR products amplified from ticks (Acc. No. U97553).  

 

Tab. 1.  Incidence of MHV-68 in free-living adult ticks D. reticulatus collected  in Vojka nad Dunajom in 
spring 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Identification of MHV-68 in adult D. reticulatus ticks, males (A) and females (B) collected in spring 

2012 by nested PCR specific for ORF50. 
(A) Lanes 1-12: ticks Nos. 1-12; 13, 100 bp DNA Ladder; 14, MHV 68 BAC DNA; 15, 1. PCR on MHV 68 

BAC DNA with nested primers; 16, nested PCR without template; 17, 1. PCR without template with nested 

primers; (B) Lanes 1-12: Female ticks Nos. 1-12; 13, 100 bp DNA Ladder; 14, MHV 68 BAC DNA; 15, 1. PCR 

on MHV 68 BAC DNA with nested primers; 16, nested PCR without template; 17, 1. PCR without template with 

nested primers 

 

 
Dermacentor reticulatus ticks 

Number of MHV-68 
positive / tested ticks 

♀ ♂ ♀+♂ 

71/96 40/72 111/168 

Incidence of MHV-68 

(%) 
74% 55% 66% 
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In the group of 16 D. reticulatus females collected in Gabčíkovo we examined the 

presence of transcripts of M3 gene known permanently expressed even in various levels 

during infection with MHV-68. In 4 out of 16 ticks we detected expression of M3 gene using 

RT PCR (Fig. 2. A, B, C). Preliminary results showed also ORF73 transcript presence, 

typically expressed during latency, in 1 out of 16 ticks (data not shown). The specificity of 

products of RT PCR amplified from 2 ticks was confirmed by sequencing revealing 100% 

homology with fragment of M3 gene strain WUMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Detection of M3 gene transcripts in female D. reticulatus ticks using nested PCR specific for M3 

gene 

(A) Lanes 1-4: ticks Nos. 1-4; 5, MHV 68 BAC DNA; 6, 1. PCR on MHV 68 BAC DNA with nested primers; 7, 

nested PCR without template; 8, 1. PCR without template with nested primers; 9,100 bp DNA Ladder 

(B) Lanes 1-5: ticks Nos. 5-9; 6, 100 bp DNA Ladder; 7, MHV 68 BAC DNA; 8, 1. PCR on MHV 68 BAC 

DNA with nested primers; 9, nested PCR without template; 10, 1. PCR without template with nested primers 

(C) Lanes 1-7: Female ticks Nos. 10-17; 8, 100 bp DNA Ladder; 9, MHV 68 BAC DNA; 10, 1. PCR on MHV 

68 BAC DNA with nested primers; 11, nested PCR without template; 12, 1. PCR without template with nested 

primers 

 

Conclusions 

Finding of this study, DNA of MHV-68 and transcripts of some genes in adult D. 

reticulatus ticks contributed further argument to support the idea that ticks might mediate a 

role in MHV-68 circulation in nature 
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Abstract 

Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68), a model for study of gammaherpesvirus pathogenesis, establishes a 
latent infection in B lymphocytes following an acute respiratory infection. S11 (murine B lymphocyte) tumor 
cell line was derived from mice with MHV-68 associated lymphoproliferative disease. These cells contain 
MHV-68 genomes in both linear and episomal forms and release virus and so may be useful in the study of  
latent infection. Viral infection can be affected by cellular microenviroment, including hypoxia, which occurs in 
many pathophysiological situations. Here, we have investigated the effect on growth and viral gene expression 
(ORF50, ORF73 and M3) in S11 cells cultivated 48 hours under hypoxic compared to normoxic conditions. 
 

Keywords: Murine herpesvirus 68; S11 cells; hypoxia; latent infection; virus reactivation; gene expression 

 

Introduction and aim of study 

Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) provides useful small animal model for 

study of human oncogenic gammaherpesviruses – medically important viruses that establish a 

life-long latent infection mainly in B cells and macrophages [1]. 

S11 cell line was generated from BALB/c mice which had been infected with MHV-

68 for > 1 year and showed evidence of lymphoma development in the spleen and lymph 

nodes. They are B lymphocytes that contain MHV-68 genomes in both linear and episomal 

form and release infectious virus. MHV-68 behaved in the S11 line in a way similar to other 

gammaherpesviruses during a latent infection [2]. We used this cell line to study MHV-68 

genes expressed during latent infection and reactivation from latency. 

More recently, changes in physiological factors have been shown to affect the 

expression of viral genes. For many viruses, differences in oxygen tension between hypoxia 

and normoxia alter gene expression or function. There is also growing evidence that hypoxia 

affect the host-virus interaction and hence the pathogenesis of viruses. For example, hypoxia 

enhances gene expression and replication of herpes simplex virus 1 [3-4] and induces lytic 

replication of Epstein- Barr virus and Kaposi sarcoma-associated herpesvirus [5]. 
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In this work we demonstrated that exposure of S11 cells latently infected with MHV-

68 to hypoxia changed expression of three genes of MHV-68 playing important role during 

latency (ORF73, M3) and reactivation from latency (ORF50) as well. 

    

Materials and Methods 

Cell culture, treatment. 

Murine S11 tumor B cells were maintained in RPMI 1640 medium supplemented with 

2 mML-glutamine and 10% fetal bovine serum (HyClone). For hypoxic treatment, cells were 

incubated in a hypoxic workstation (Ruskinn Technology, Bridgend, United Kingdom) at 

37ºC for 12, 24, 36 and 48 hours. 

Trypan blue exclusion assay. 

Cell viability was assessed by the Trypan blue dye exclusion method. 50µl of the cell 

suspension was admixed with 50µl of 0.4% Trypan blue. 

Plaque assay. 

Plaque assay were performed with BHK-21 cells to detect infectious virus as described 

previously [6]. 

RNA isolation. 

Total cellular RNA was isolated with RNeasy Plus Mini Kit (QIAGEN). To remove 

the rest of DNA, RNA samples were treated with 1 U DNase I, RNase free (Novagen). Pure 

RNA samples were used to prepare cDNA using Maxima H Minus First Strand cDNA 

Synthesis kit (Thermo Scientific).  

Real-time PCR analysis. 

Quantitative real-time PCR was performed on a StepOne real-time PCR system 

(Applied Biosystems) using SYBRgreen PCR master mix and primers specific for MHV-68 

(ORF50, ORF73, M3). Relative quantification was performed using GAPDH as an 

endogenous control. 

 

Results and discussion  

To determine the effect of hypoxia on S11 cells we evaluated the expression of 

selected viral genes in them after incubation under hypoxic or normoxic conditions for 48 hrs. 

Samples of cell suspensions were taken at 12h intervals to determine growth activity and 

viability of cells. In cell supernatants we determined MHV-68 titer by plaque assay. 

Comparing S11 cells growth curves under hypoxic and normoxic conditions, we found 

that S11 cells were grown by almost 20% slower in hypoxia (Fig. 1). Viability of S11 cells 
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decreased also by 20% after 24 hrs cultivation in hypoxia (Fig. 2). Virus titers in cell 

supernatants reached the highest value after 36 hrs of culture, not only under hypoxia but also 

normoxia (Fig. 3). However, we observed higher titer values in supernatants from hypoxia. 

These results correlate with our results of previous experiments (we monitored S11 cells in 

hypoxia for 72 hours and samples were taken at 24h intervals, data not shown) which had 

pointed to the increased viral replication in cells in hypoxia at 24h and 48h intervals. After 48 

hours of culture in hypoxia, the titer of virus in supernatants decreased reaching minimum 

value after next 24 hours similarly as in those from normoxia. 

 

 
Fig. 1. Growth curve of S11 cells cultivated 0-48hrs under hypoxic and normoxic conditions. 

 

 
Fig. 2. Viability of S11 cells cultivated 0- 48hrs under hypoxic and normoxic conditions. 
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Fig. 3. MHV-68 titer of  S11 cells cultivated 0- 48h under hypoxic and normoxic conditions. 

 

 

 
 

Fig. 4. Hypoxia alters the expression of viral (MHV-68) genes in  S11 cells: hypoxia enhances the expression 
of viral genes ORF 50 and M3 compared to normoxia.  

Real-time RT-PCR identified changes in gene expression: 2.5-fold increase of ORF50 and 1.5-fold increase of 
gene M3 gene and only a slight decrease of ORF73.  

 
 

Since we have found the biggest difference between hypoxic and normoxic conditions 

of cultivation in MHV-68 titers in S11 cell supernatants (at interval 36h), we selected three 

viral genes: ORF 50, ORF73 and M3 to quantify here their mRNA levels by gene-specific 

relative real-time RT-PCR. In S11 cells cultured under hypoxia we identified 2.5-fold and 

1.5-fold increase of expression of ORF50 and M3 gene compared to normoxia (Fig. 4).  

835



Conclusions 

We have shown here that hypoxia could affect the growth of S11 tumor cells and 

generate in them large MHV-68 titers as well. Next, hypoxia enhances the expression of 

ORF50, which encodes the replication and transcription activator Rta playing the key role 

during virus reactivation from latency. A complete analysis comprising our results is in the 

progress to evaluate remaining time intervals of culture. 
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Abstract 

 Carbonic anhydrase IX and glycolytic metabolism 
Hypoxia illustrates exclusive property of all solid tumors. A typical manifestation of adaptation to 

hypoxia is a metabolic shift from mitochondrial respiration to glycolysis and formation of acidic cell 
microenvironment. Hypoxia and related acidosis represent limited factors for cell survival. The tumor cells 
express a wide range of genes whose products allow adaptation to these limiting factors. One of them, carbonic 
anhydrase IX (CA IX) is a hypoxia-induced catalytically active enzyme which contributes to neutralization of 
the intracellular pH, and to acidification of the extracellular pH. In terms of contribution to the extracellular 
acidosis, CA IX is regarded as the active component of the prometastatic cascade, cell adhesion and cell 
migration. The expression of CA IX is strongly associated with poor prognosis and the malignant phenotype. In 
this study, we present evidence of a novel relationship between CA IX and glycolysis and suggest that CA IX via 
catalytic activity cooperate with components of glycolytic metabolism. 

 

Keywords: carbonic anhydrase IX; glycolysis; tumor microenvironment; hypoxia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hypoxia je jedným z najtypickejších javov charakterizujúcich mikroprostredie 

nádorového tkaniva. Prežitie buniek v podmienkach hypoxie je ovplyvnené mnohými 

zmenami génovej expresie ako aj úpravou metabolických dráh v snahe vysporiadať sa s 

nedostatkom prísunu kyslíka [1]. Typickým prejavom adaptácie na nedostatok kyslíka je 

metabolické prepnutie z oxidatívnej fosforylácie (OXPHOS) smerom ku glykolýze, ktoré 

pretrváva aj v reoxygenovaných bunkách [2]. Priamym dôsledkom glykolytického 

metabolizmu je nadmerná produkcia kyslých produktov: kyseliny mliečnej, protónov (H+) a 

oxidu uhličitého (CO2), ktoré prispievajú k zníženiu intracelulárneho pH (pHi) [3]. Aby sa 

zachovalo neutrálne pHi, ktoré je nevyhnutné pre biosyntetické reakcie, bunkovú proliferáciu 

a prežitie, tieto kyslé produkty musia byť odstránené z cytoplazmy do extracelulárneho 

priestoru, kde prispievajú k extracelulárnej acidóze. CO2 je v extracelulárnom prostredí 

hydratovaný na bikarbonátové ióny (HCO3
-) a protóny v reakcii katalyzovanej CA IX. 

Bikarbonátový ión vytvorený proteínom CA IX je transportovaný do cytoplazmy pomocou 
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membránových prenášačov, kde sa tieto ióny podieľajú na neutralizácii intracelulárneho pH a 

tvorbe CO2, ktorý opúšťa bunky difúziou a prispieva k zníženiu extracelulárneho pH (pHe). Z 

hľadiska udržiavania neutrálneho až mierne alkalického intracelulárneho pH, tento enzým 

predstavuje súčasť mašinérie, ktorá ochraňuje nádorové bunky pred acidózou [4,5]. Z 

hľadiska príspevku k extracelulárnej acidóze, CA IX predstavuje enzým s vysokou aktivitou, 

tiež považovaný ako aktívny komponent prometastatickej kaskády, bunkovej adhézie a 

bunkovej migrácie, kvôli tomu, že znížené pHe indukuje migráciu, aktivuje proteázy a 

podporuje invazívnosť buniek [6]. Doterajší výskum ukazuje pozitívnu koreláciu medzi 

expresiou CA IX a zlou prognózou, ako aj silnú asociáciu s malígnym fenotypom. Tieto 

funkčné vlastnosti proteínu CA IX predstavujú veľký potenciál pre použite CA IX ako 

markera a terapeutického cieľa v klinických aplikáciách. 

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie 

Na štúdium boli použité C33A, HeLa a HT1080 nádorové bunkové línie. C33A FL 

bunky odvodené od nádoru krčka maternice, konštitutívne exprimujúce proteín CA IX v plnej 

dĺžke (FL), boli pripravené stabilnou transfekciou C33A buniek plazmidom pSG5C-CA9 s 

pSV2neo použitím TurboFect™ in vitro transfekčného reagenta (Fermentas). Ako negatívna 

kontrola boli použité C33 Neo bunky, pripravené stabilnou transfekciou plazmidmi pSG5C a 

pSV2neo [7]. HT1080 CA IX RNAi bunky boli pripravené transfekciou HT1080 buniek 

plazmidom pSUPER-shCA9 použitím TurboFect™ reagenta (Fermentas), zatiaľ čo HT1080 

bunky transfekované plazmidom pSUPER-shScr boli použité na negatívnu kontrolu [8]. HeLa 

Δ CA bunky predstavujú klony pripravené stabilnou transfekciou HeLa buniek odvodených 

od nádoru krčka maternice, pri ktorých CA IX neobsahuje katalytickú CA doménu [9]. Na 

kontrolu boli použité HeLa bunky, ktoré fyziologicky exprimujú CA IX. HeLa pLVET 

shCA9 klony boli pripravené stabilnou transfekciou HeLa buniek plazmidom pLVET-shCA9 

nesúcim CA9 špecifickú shRNA. Na kontrolu boli použité HeLa bunky transfekované 

plazmidom nesúcim nonsense shRNA [8]. Bunky boli kultivované (37⁰C, 5% CO2) v DMEM 

médiu obsahujúcom 10% fetálne teľacie sérum (FCS) a gentamycín, zatiaľ čo médium pre 

kultiváciu HeLa pLVET shCA9 buniek obsahoval navyše doxycyklín (DOX; 0.5 µg/ml), 

ktorý indukuje utlmenie expresie CA9.  

Imunobloting 

24 hodín po založení buniek (750000 buniek na 60 mm Petriho misku) bolo bunkám 

pridané médium so zníženým obsahom fetálneho teľacieho séra (0,5 % FCS). Bunky boli 
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inkubované 24 h alebo 48 h pri 37°C v hypoxických podmienkach (0,5 % O2; 2% O2, Ruskin 

Technologies). Následne boli z buniek extrahované proteíny pomocou lyzačného roztoku. 

Bunkové lyzáty boli centrifugované (max rpm, 15 min, 4°C), a následne celková koncentrácia 

proteínov bola stanovená v 5 µl vzorky prostredníctvom Pierce BCA protein Assay Reagent 

(Thermo Scientific). Vzorky s finálnym množstvom proteínov 100 µg boli separované v 10 % 

akrylamidovom géli (40V, cez noc) a následne prenesené na PVDF membránu (Macherey 

NAGEL) (300mA, 5h, 4°C). Pred imunodetekciou boli membrány nasycované v 5% mlieku s 

0,2% nonidetom P-40 (NP-40) (pre CA IX) alebo v 5% mlieku obsahujúcom 0,1% TWEEN 

20 v PBS (pre ostatné proteíny).  

Membrány boli inkubované s primárnymi protilátkami (1h, RT). Použitá protilátka na 

CA IX M75 (VÚ SAV) bola riedená v pomere 1:3. Po ukončení inkubácie s primárnou 

protilátkou boli membrány premyté v premývacom roztoku: 0,1% Tween 20 v PBS (všetky 

proteíny okrem CA IX) a 0,2% NP-40 v PBS (pre CA IX), 15 min a následne 3*5 min. 

Membrány s naviazanými primárnymi protilátkami boli inkubované so sekundárnymi 

protilátkami značenými peroxidázou (Sigma-Aldrich) (1h, RT) a následne premyté rovnakým 

spôsobom ako po inkubácii s primárnymi protilátkami. Na detekciu proteínov bola využitá 

schopnosť chemiluminiscencie sekundárnych protilátok značených peroxidázou v reakcii s 

ECL vyvolávajúcim roztokom. Po vykonanej 1min inkubácii v ECL roztoku, bloty boli 

vyvolané pomocou Kodak In Vivo Imaging System FX a príslušného softwaru. 

Meranie koncentrácie extracelulárneho laktátu  

Na základe zmeranej absorbancie pri 570 nm a zostavenej kalibračnej krivky bola 

stanovená koncentrácia extracelulárneho laktátu produkovaného nádorovými bunkami do 

kultivačného média (kolorimetrická esej (Sigma Aldrich)).  

 

Výsledky a diskusia 

Vzťah medzi expresiou proteínu CA IX a glykolytickým metabolizmom bol odhalený 

využitím proteomiky (Benej a kol., nepublikované výsledky). Najmä v rámci hlbšieho 

preskúmania úlohy CA IX pri vzniku nádorových ochorení, bol analyzovaný dopad potlačenia 

expresie CA IX na celkový proteóm nádorovej bunkovej línie HeLa. Pomocou 2D 

diferenciálnej gélovej elektroforézy (2D- DIGE) bol porovnaný proteóm nádorovej bunkovej 

línie HeLa vzhľadom na potlačenie expresie CA IX pomocou RNA interferencie. Bolo 

identifikovaných viacero proteínových spotov, ktorých hladina bola ovplyvnená potlačením 

expresie CA IX. Najvýznamnejší dopad zníženia hladiny proteínu CA IX sa prejavil na úrovni 

glykolytického metabolizmu. V rámci hlbšieho preskúmania vzťahu CA IX a glykolytického 
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metabolizmu sme proteomické výsledky validovali využitím Western blot analýzy. Daný 

vzťah sme sledovali pomocou dvoch systémov. Najprv sme vzťah CA IX a glykolytického 

metabolizmu sledovali na bunkách, ktoré za fyziologických podmienok neexprimujú CA IX 

(C33A bunková línia). Sledovali sme dopad expresie CA IX na hladinu glykolytických 

enzýmov za podmienok prísnej hypoxie (24h, 0,5% O2, médium s 0,5% FCS) na stabilne 

transfekovaných bunkách C33A (obr.1).  

C33A (0,5% O2; 24h, 0,5% FCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1:Western blot analýza- Imunodetekcia expresie proteínov HIF-1, p-Akt, LDH a  aktínu bunkovými 

líniami C33 Neo a C33 FL 
 

Naše výsledky naznačujú zvýšenú hladinu laktát dehydrogenázy (LDH) v prípade buniek 

s konštitutívne exprimujúcim proteínom CA IX, zatiaľ čo expresia fosforylovanej  

serín/treonínovej kinázy Akt (p-Akt) bola rovnaká. PI3K-Akt signálna dráha podporuje 

prežívanie buniek. Serín/treonínová kináza Akt zohráva úlohu v množstve dejov kľúčových 

pre progresiu malignity, ako je regulácia bunkovej proliferácie, apoptózy, angiogenézy 

a glykolytického metabolizmu [10]. Je schopný metabolického prepnutia z OXPHOS smerom 

ku glykolýze, ktoré pretrváva aj v reoxygenovaných bunkách [2]. Akt teda stimuluje spotrebu 

glukózy v bunkách bez vplyvu na rýchlosť oxidatívnej fosforylácie [10]. V porovnaní s Neo 

bunkami, v bunkách s  konštitutívne exprimovanou CA IX dochádza k upregulácii LDH 

(0,5% O2), zatiaľ čo expresia p-Akt proteínu bola rovnaká. Na základe toho predpokladáme, 

že p-Akt neovplyvňuje vzťah medzi CA IX a glykolytickým metabolizmom, v našom prípade 

LDH enzýmom. 

Následne sme pozorovali tento vzťah na HeLa a HT1080 bunkových líniách. HeLa bunky 

ako aj HT1080 (odvodené od fibrosarkómu) fyziologicky exprimujú CA IX. Sledovali sme 

dopad expresie CA IX na hladinu glykolytických enzýmov za podmienok hypoxie (2 % O2) 

(obr.2).  
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a)                                                                             b) 

 

 

               
 

Obr. 2:Western blot analýza- Imunodetekcia expresie proteínov  a) HIF-1, ALDO A, LDH a aktínu 
bunkovými líniami HeLa ∆ CA a HeLa; b) HIF-1, CA IX, LDH, PGK a aktínu bunkami HT1080 CA IX RNAi 

a HT1080 Scramble RNAi. HeLa ako aj HT1080 bunky majú endogénnu CA IX. 
 

Naše výsledky naznačujú (obr. 2a), že bunky ktoré fyziologicky exprimujú CA IX, a 

nebola im odstránená katalytická doména CA (HeLa), prejavujú výrazne vyššie hladiny 

glykolytických enzýmov aldolázy (ALDO A) a LDH v porovnaní s hladinou týchto proteínov 

v HeLa ∆ CA bunkách. Taktiež, výsledky (obr.2b) naznačujú zníženie hladiny fosfoglycerát 

kinázy 1 (PGK-1) a LDH v závislosti od potlačenia expresie CA IX proteínu. Na základe 

týchto výsledkov predpokladáme, že expresia ako aj katalytická aktivita CA IX proteínu 

ovplyvňuje hladiny glykolytických enzýmov.  

Dopad utlmenia expresie CA IX proteínu sa taktiež prejavil na hladine 

extracelulárneho laktátu produkovaného bunkami do kultivačného média (obr 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr.3: Stanovenie hladiny extracelulárneho laktátu- Výsledky sú zobrazené ako % z celkovej koncentrácii 
extracelulárneho laktátu produkovaného bunkami do rastového média 
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Utlmenie expresie CA IX viedlo k takmer 25% poklesu produkcie extracelulárneho 

laktátu. Znížená produkcia extracelulárneho laktátu ako konečného produktu glykolýzy za 

hypoxických podmienok, naznačuje dôležitý dopad utlmenia CA IX na mieru glykolytického 

metabolizmu. 

 

Záver 

Hlavným zámerom našej štúdie bolo analyzovať dopad expresie a katalytickej aktivity 

CA IX na hladinu glykolytických enzýmov. Naše výsledky naznačujú, že expresia ako aj 

katalytická aktivita CA IX proteínu ovplyvňujú komponenty glykolytického metabolizmu, a 

že vzťah medzi CA IX a glykolytickým metabolizmom je pravdepodobne súčasťou 

dynamickej odpovede nádorových buniek na konkrétnu situáciu v nádorovom mikroprostredí. 

Odhalenie biologickej funkcie hypoxiou-regulovanej CA IX a jej spolupráca s komponentami 

glykolytického metabolizmu by mohla viesť k lepšiemu porozumeniu tohto proteínu a jeho 

úlohy v nádorovom metabolizme.  
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Abstract 

 Process optimization of glycoprotein analysis by lectin microarray 
 The glycosylation of proteins is one of the most important co-translational and post-translational events. 
Various structures of glycans have diverse functional roles in many specific biological functions. Quality and 
quantity of glycosylation as well as changes in glycan structures can serve as important biomarkers signalizing 
onset and course of many diseases such as cancer, neurodegenerative diseases, AIDS and many others. Thus 
glycoprofiling could be used as a tool for early diagnosis. The aim of this work was to optimized the protocol 
and analysis methods for lectin-based microarray. Here we present microarray technology using lectin-based, 
biotin-streptavidin detection scheme. We used one standard glycoprotein, fetuin, two types of spotting and 
incubation buffers. The analysis methods are based on total fluorescent intensity, median and mean. 
 

Keywords: glycoproteins; lectins microarray; glycans; optimisation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Jednou z najdôležitejších ko-translačných a post-translačných modifikácii proteínov je 

glykozylácia. Ide o proces, pri ktorom sú proteíny glykozylované pôsobením glykozydáz 

a glykozyltransferáz, výsledkom je veľké množstvo glykánových štruktúr, ktoré sa môžu líšiť 

v závislosti od fyziologického stavu jednotlivca [1]. Štrukturálna diverzita je znásobená 

heterogenitou sacharidových  stavebných jednotiek a chemickou modifikáciou (fosforylácia, 

acetylácia, sulfatácia). Sacharidové časti glykoproteínov sa zúčastňujú mnohých biologicky 

dôležitých procesov, ako napríklad fertilizácie, bunkového vývoja a diferenciácie, interakcií 

hostiteľa s patogénom rovnako pri progresii mnohých ochorení [2]. Množstvo a kvalita 

glykozylácie, ako aj zmeny v glykánových štruktúrach môžu slúžiť ako dôležité biomarkery 

signalizujúce nástup a priebeh mnohých ochorení. Glykoprofilácia by tiež mohla slúžiť ako 

nástroj pre skorú diagnostiku. Väčšina proteínov farmaceutického a medicínskeho záujmu sú 

práve glykoproteíny [3]. Je preto dôležité identifikovať zloženie, štruktúru a funkciu 

glykoproteínov. Na analýzu glykánov sa v súčasnosti využíva hmotnostná spektrometria, 

lektínová afinitná chromatografia, western blot, ide však o časovo a pri hmotnostnej 

spektrometrii aj technicky náročné metódy [4]. Na rýchlu analýzu  glykozylačného profilu sa 

používa glykánová microarray využívajúca lektíny.  
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 Lektíny sú schopné špecificky a reverzibilne viazať glykány. Ide o početnú skupinu 

proteínov, ktoré sú izolované z najrôznejších zdrojov, bakteriálnych patogénov (Bordetella 

pertussis, Vibrio cholerae, enterotoxigénna Escherichia coli), húb (Agaricus bisporus, Aleuria 

aurantia, Psathyrella velutina), živočíchov a rastlín. Medzi najpočetnejšiu skupinu patria 

rastlinné lektíny, ktoré sú komerčne dostupné a bežne využívané v glykomickom výskume 

a laboratórnej klinickej diagnostike [5].  

 Pri microarray využívajucej lektíny sú glykoproteíny imobilizované na pevný povrch 

s využitím vhodnej povrchovej chémie, po imobilizácii sa zablokujú neobsadené aktívne 

skupiny a pridajú sa biotinylované lektíny, ktoré špecificky interagujú s glykánovými 

štruktúrami [6]. Detekčný systém môže byť založený na interakcii biotínu s konjugátom 

streptavidín - fluorofór (nepriama detekcia) alebo predchádzajúcim značením lektínu 

s fluorescenčnou značkou (priamo). 

 Cieľom tejto práce je optimalizovať protokol a metódy analýzy pre microarray 

využívajúcu lektíny. 

Materiál a metódy 

Na optimalizáciu postupu sme použili štandardný glykoproteín, fetuín zo  séra 

teľacieho plodu (Sigma-Aldrich). Pripravili sme si riedenia s výslednými koncentráciami: 

1,953 nM, 3,906 nM, 7,813 nM, 15,625 nM, 31,250 nM, 62,5 nM, 125,0 nM, 250,0 nM, 

500,0 nM, a 1000,0 nM. Riedili sme so spotovacími roztokmi PB1 a PB2 s obsahom Tweenu 

20.  Do mikrotiračnej platničky sme napipetovali po 30µl vzorky. Vzorky boli spotované na 

epoxidové sklíčka (Schott, Nemecko), použitím kontaktného spotera SpotBot® 3 Personal 

Microarrayers (Arrayit Corporation, USA). Po naspotovaní vzoriek sme sklíčko blokovali s 

Blocking bufer BB1 (Bayer, Nemecko) 1hodinu. Následne sme sklíčko premyli v PBST 

(Sigma-Aldrich) a vzorky inkubovali 1 hodinu s lektínom nariedeným na koncentráciu 

25µg/ml. Lektín bol riedený roztokom PBST (0,05 % Tween 20; Sigma-Aldrich) a s 1% 

etanolamínom (Sigma-Aldrich). Použili sme biotinilovaný lektín SNA (Sambucus nigra; 

Vector Laboratories, USA), ktorý sa prednostne viaže na sialovú kyselinu naviazanú na 

terminálnej galaktóze v α-2,6 a v menšej miere, α-2,3 väzbe. Po inkubácii a premytí s PBST 

sme pridali fluorescenčnú značku CF-555 (Biotium, USA) konjugovanú so streptavidínom 

nariedenú na koncentráciu 0,5µg/ml, inkubovali sme 10 minút. Nakoniec sme sklíčko 

prepláchli v redestilovanej vode, osušili krátkou centrifugáciou, oskenovali pomocou skenera 

InnoScan® 700 (Innopsys, Francúzsko) a analyzovali využitím programu Mapix (Innopsys, 

Francúzsko) s vyhodnotením v programe Excel. 
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Výsledky a diskusia 

 Glykoproteínový štandard, fetuín, bol spotovaný v 10 rôznych koncentráciách, každá  

ako pentaplikát. Pre spotovanie boli použité dva rôzne spotovacie roztoky (PB1 a PB2) s 

rôznym obsahom PBST, pre inkubáciu bol použitý inkubačný roztok obsahujúci lektín SNA v 

PBST s a bez 1% etanolamínu. Sledovali sme vplyv týchto roztokov na intenzitu 

fluorescencie a morfológiu spotov, pričom sme pre získanie hodnoty signálu jednotlivých 

spotov použili 3 rôzne metódy výpočtu veľkosti intenzity fluorescencie: 

a) celková intenzita fluorescencie spotu ako suma intenzít fluorescencie všetkých 

pixelov spotu od ktorej bola odčítaná  celková intenzita fluorescencie pozadia 

b) mediánová intenzita fluorescencie spotu ako medián intenzít fluorescencie zo 

všetkých pixelov spotu, od ktorej bola odčítaná hodnota mediánu intenzity 

fluorescencie pozadia 

c)  priemerná intenzita fluorescencie spotu ako aritmetický priemer intenzít 

fluorescencie zo všetkých pixelov spotu, od ktorej bola odčítaná hodnota 

mediánu intenzity fluorescencie pozadia 

 Do úvahu sme brali len tie koncentrácie, pri ktorých mal pomer signál/šum hodnotu 

vyššiu ako 3. Túto hodnotu mali koncentrácie v rozmedzí 15,625 nM – 1000 nM, nižšie 

koncentrácie nie sú spoľahlivo detekovateľné a limit  detekcie má hodnotu 15,625 nM. 

 Hodnoty signálov pre jednotlivé koncentrácie boli potom vypočítané ako priemery 

hodnôt signálov pre jednotlivé spoty v rámci jednej koncentrácie. Získané výsledky sme 

dosadili do grafu závislosti intenzity fluorescencie od koncentrácie fetuínu (Obr.1). Pri 

spotovacom roztoku PB2 u vzoriek, ktoré neboli inkubované s roztokom lektínu s 1% 

etanolamínom (Obr.1 A,B,C) sme pozorovali vyššie hodnoty fluorescencie ako pri 

spotovacom roztoku PB1. Korelačné koeficienty získaných závislostí boli rovnako lepšie 

u roztoku PB2. Pri vzorkách, ktoré boli inkubované s etanolamínom sme tento trend 

nepozorovali. Avšak, sledujeme menšie rozdiely v intenzite fluorescencie medzi spotovacími 

roztokmi a hodnoty spoľahlivosti sú v prípade vyhodnocovania využitím mediánu a priemeru 

lepšie práve u spotovacieho roztoku PB1 (Obr.1 F,G,H). Z výsledkov je zrejmé, že intenzita 

fluorescencie je nižšia, ak vzorky inkubujeme s 1% etanolamínom, čo môže byť spôsobené 

nižším naviazaním sa lektínu na glykoproteín práve v dôsledku prítomnosti etanolamínu. 

Tento trend sledujeme pri všetkých typoch hodnotenia. 

 Ako najideálnejšia vyhodnocovacia metóda sa v našom prípade javí využitie celkovej 

hodnoty fluorescencie. Pretože pri využití mediánu a priemeru fluorescencie môžu byť 

hodnoty skreslené v dôsledku nie úplnej cirkularity spotu a nehomogénne distribuovanej 
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intenzity fluorescencie v rámci spotu (Obr.1, D, E, I, J). Korelačný koeficient bol najlepší 

práve pri použití celkovej fluorescencie a najhorší pri použití priemernej fluorescencie spotu.  
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Obr.1. Závislosti intenzity fluorescencie od koncentrácie fetuínu pri rôznych podmienkach. (a) Porovnanie 

intenzity fluorescencie medzi spotovacími roztokmi PB1 a PB2, inkubačný roztok bez etanolamínu s použitím 

metódy hodnotenia celkovej intenzity fluorescencie; (b) porovnanie intenzity fluorescencie medzi spotovacími 

roztokmi PB1 a PB2 inkubačný roztok bez etanolamínu s použitím metódy hodnotenia mediánovej intenzity 

fluorescencie; (c) porovnanie intenzity fluorescencie medzi spotovacími roztokmi PB1 a PB2, inkubačný roztok 

bez etanolamínu s použitím metódy hodnotenia priemernej intenzity flurescencie; (d) spotovanie so spotovacím 

roztokom PB1 od najnižšej koncentrácie (15,625 nM) po najvyššiu (1000 nM) (z ľava do prava); (e) spotovanie 

so spotovacím  roztokom PB2 od najnižšej koncentrácie (15,625 nM) po najvyššiu (1000 nM) (z ľava do prava); 

(f) porovnanie intenzity fluorescencie medzi spotovacími roztokmi PB1 a PB2 s inkubačným roztokom lektínu 

SNA a 1% etanolamínom, hodnotené metódou celkovej intenzity fluorescencie; (g) porovnanie intenzity 

fluorescencie medzi spotovacími roztokmi PB1 a PB2 s inkubačným roztokom lektínu SNA a 1% etanolamínom, 

hodnotené metódou mediánovej intenzity fluorescencie; (h) porovnanie intenzity fluorescencie medzi 

spotovacími roztokmi PB1 a PB2 s inkubačným roztokom lektínu SNA a 1% etanolamínom,  hodnotené 

metódov priemernej intenzity flurescencie; (i) spotovanie so spotovacím roztokom PB1 od najnižšej 

koncentrácie (15,625 nM) po najvyššiu (1000 nM) (z ľava do prava), použitý inkubačný roztok lektínu SNA 

a 1% etanolamín; (j)  spotovanie so spotovacím roztokom PB2 od najnižšej koncentrácie (15,625 nM) po 

najvyššiu (1000 nM) (z ľava do prava), použitý inkubačný roztok lektínu SNA a 1% etanolamín 

 

Použili sme spotovacie roztoky s 0,001% Tweenom 20, pričom sme skúšali použiť 

spotovanie s rôznou koncentráciou Tweenu 20: 0%,  0,001%, 0,0025%, 0,005%, 0,025%, 

0,01% a 0,05% (Obr.2). Koncentrácia 0,001% sa javí ako najlepšia, pri vyšších 

koncentráciách sme pozorovali zlú distribúciu vzorky v rámci spotu, nízku intenzitu 

fluorescencie alebo úplne rozliatie vzorky zo spotu. Pri 0% koncentrácii sme pozorovali 

nepravidelný tvar a príliš malú veľkosť spotov. 
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Obr. 2. Naspotovaný fetuín s koncentráciou 500 nM v rôznych spotovacích roztokoch, líšiacich sa 
v koncentrácii Tweenu 20. Koncentrácia Tweenu z hora na dol: 0%,  0,001%, 0,0025%, 0,005%, 0,025%, 0,01% 

a 0,05% . 

 Záver 

 Sledovali sme vplyv rôznych spotovacích a inkubačných roztokov na intenzitu 

fluorescencie a morfológiu spotov pričom sme použili 3 rôzne metódy výpočtu veľkosti 

intenzity fluorescencie. Z výsledkov vyplýva, že najlepšou kombináciou je spotovací roztok 

PB2 s koncentráciou Tweenu 0,001% a inkubačný roztok bez etanolamínu. Najlepšou 

vyhodnocovacou metódou je použitie hodnôt celkovej intenzity fluorescencie. Limit detekcie 

nami použitej lektínovej microarray je 15,625 nM.  
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Abstract 

Validation of the Results of a Genome-Wide Analysis Aimed at the Identification of the Genes Involved 
in Telomere Maintenance 

The synthetic genetic array (SGA) offers global mapping of genetic interaction networks. At least 50 
genes encoding proteins with a role in the protection of chromosome ends were identified in one of such 
genome-wide telomere studies in Saccharomyces cerevisiae. We have decided to evaluate  the roles of these 
candidate genes, because systems approaches are more prone to false results than the classical experiments, 
where only few genes are tested in a more detail. Based on our results, about a third of the genes analysed appear 
to be false positives, as  the growth defect of single mutants is similar to the growth defect of double mutants at 
restrictive temperature. We have also compared our results with a more precise genome-wide telomere study and 
found only one gene (APQ12), whose deletion causes cold-sensitive phenotype independently of cdc13-1 
mutation. As an interesting by-product of our analysis is the observation that yeast mitochondrial protease Yme1 
seems to be important for recovery of a cell from stress induced by low temperatures. 
 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae; Synthetic Genetic Array; telomeres; APQ12; YME1 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Idea aplikácie holistického prístupu v biológii, a teda pohľad na živý organizmus ako 

jeden celok – systém, nie je novinkou 21. storočia. Zvýšený záujem o systémovú biológiu 

však priniesol až súčasný technický rozmach v oblasti genomiky, transkriptomiky či 

proteomiky a pokrok v analýze veľkého objemu dát pomocou bioinformatických metód. 

Jedným z cieľov systémovej biológie je aj globálne mapovanie interakčnej siete medzi génmi 

danej bunky či organizmu a bližšia charakterizácia jej komponentov.  

V tejto oblasti patrí medzi priekopnícke práca, ktorej autori už v roku 2004 zostrojili 

prvú interakčnú sieť kvasinky Saccharomyces cerevisiae pozostávajúcu z 1000 génov a 4000 

interakcií [1]. Uvedený organizmus predstavuje vhodný model pre tento typ štúdií. V rámci 

Saccharomyces Genome Deletion Project bola pripravená zbierka kmeňov S. cerevisiae so 

systematicky inaktivovanými génmi prostredníctvom kanMX delečnej kazety [2]. V 

súčasnosti je napríklad k dispozícii približne 5000 mutantov s deléciou neesenciálneho génu v 

haploidnom kmeni BY4741 (párovací typ a). Túto knižnicu S. cerevisiae ďalej využíva 

metóda Synthetic Genetic Array (SGA) [3], kde je kmeň so základnou (tzv. query)  mutáciou 

systematicky krížený so súborom delečných mutantov. Interakcie medzi študovanými génmi 

sa stanovujú na základe fenytopu potomstva dvojitých mutantov. V prípade, že kombinácia 
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mutácií dvoch génov vedie k zníženiu životaschopnosti, hovoríme o negatívnej genetickej 

syntetickej interakcii. Ak sa fitness dvojitého mutanta zvýši v porovnaní s fitness príslušných 

jednoduchých mutantov, naznačuje to, že medzi študovanými génmi existuje pozitívna 

syntetická interakcia [3]. 

Systémový prístup neobišiel ani biológiu telomér, nukleoproteínových komplexov na 

konci lineárnych chromozómov. Teloméry chránia chromozómy pred fúziou, nukleolytickou 

degradáciou a sú riešením problému syntézy 5` konca DNA pri semikonzervatívnej replikácii 

[4]. Proteín Cdc13 sa u S. cerevisiae viaže na jednovláknové prečnievanie telomér, pôsobí ako 

regulátor ich dĺžky a zároveň ich chráni pred aktivitou nukleáz. Haploidné bunky s teplotne-

senzitívnou mutáciou cdc13-1 nie sú schopné rásť pri teplote vyššej ako 25 °C, pretože 

proteín Cdc13-1 nedokáže v restrikčnej teplote ochraňovať konce chromozómov pred 

nukleázami a bunkový cyklus sa zastavuje v G2 fáze ako dôsledok detekcie nadmerného 

poškodenia DNA [5]. 

Využitím metódy SGA a cdc13-1 ako query mutácie bolo u S. cerevisiae nájdených 

niekoľko génov vykazujúcich syntetické interakcie s CDC13 [6]. Delécia vyše 50 génov 

viedla v kombinácii s mutáciou cdc13-1 k zníženiu životaschopnosti dvojitých mutantov 

(cdc13-1 orfX::kanMX) už pri permisívnej teplote 20 °C. Tieto gény, resp. proteíny nimi 

kódované, majú teda na ochranu telomér pozitívny efekt. V štúdii však bola intenzita rastu 

dvojitých mutantov stanovená iba porovnaním s rastom cdc13-1 his3::kanMX buniek a nie 

s kmeňmi nesúcich deléciu príslušného génu. Navyše samotná delécia génov MTC2, MTC4 

a MTC6 (bez prítomnosti mutácie cdc13-1), ktoré patria do spomínanej skupiny, vedie 

k zníženej rastovej schopnosti pri teplote 15 °C [7]. Vynára sa tak otázka, či príslušný rastový 

defekt dvojitých mutantov nebol spôsobený deléciou génu, pričom mutácia cdc13-1 nemala 

na uvedený fenotyp žiaden vplyv. 

Našim cieľom bolo preto stanoviť rastovú schopnosť jednoduchých mutantov 

s príslušnou deléciou, ktoré majú podľa [6] pozitívny efekt na ochranu telomér, v rôznych 

podmienkach kultivácie (teplota, typ médií), porovnať naše výsledky s informáciami 

z celogenómových štúdií telomér [6] a [8] a tým poukázať na gény s otáznym zaradením do 

tejto skupiny. Na rozdiel od klasických experimentov sa totiž celogenómové analýzy 

vyznačujú vyššou pravdepodobnosťou získania falošných výsledkov. 

 
Materiál a metódy 

Na stanovenie intenzity rastu kmeňov S. cerevisiae BY4741 (MATa ura3∆0 leu2∆0 

his3∆1 met15∆0 orfX::kanMX; zbierka Euroscarf) s deléciou génov, ktoré podľa [6] 
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vykazovali negatívnu syntetickú genetickú interakciu s mutáciou cdc13-1  (Tab. 1), bol 

použitý kvapkový test.   

Po nočnej kultivácii v YPG, v prípade absencie respirácie v YPD, s prídavkom 

geneticínu (200 µg/ml) boli jednotlivé kmene aplikované na médiá v celkovom počte buniek 

105, 104, 103, 102 a 101. Kultivácia prebiehala pri teplote 15 °C, 20 °C alebo 28 °C tri dni na 

pevných komplexných (YPD, YPG, YPD + geneticín) alebo 4 dni na pevných minimálnych 

(SD) médiách. Schopnosť rastovej regenerácie kmeňov po kultivácii pri nízkej teplote (15 °C 

a 20 °C) bola určená počas ich následnej dvojdňovej inkubácie v štandardnej teplote (28 °C).   

Použité médiá: 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 [0,67 % (w/v) kvasničný 

dusíkatý základ, 2 % (w/v) agar a 2 % (w/v) D-glukóza]. Do minimálnych médií boli 

aplikované príslušné aminokyseliny (30 µg/ml) a dusíkaté bázy (40 µg/ml). 

 

Výsledky a diskusia 

Všetky delečné kmene S. cerevisiae (Tab. 1), ktoré v kombinácii s mutáciou cdc13-1 

vykazovali zníženú životaschopnosť na glukózovom médiu pri teplote 20 °C [6],  boli 

kultivované za rôznych podmienok (teplota, typ médií) s následným hodnotením ich rastovej 

schopnosti v porovnaní so štandardným typom. Z testovaných 52 kmeňov sa zvýšenou 

citlivosťou na nízku teplotu (15 °C a 20 °C) pri kultivácii na komplexnom aj minimálnom 

glukózovom médiu vyznačovalo až 17 delečných kmeňov (Tab. 1; Obr. 1). Pri niektorých 

nebol doteraz tento fenotyp podľa informácií v Saccharomyces Genome Database [9] 

zaznamenaný (napr. ase1∆, met22∆). Podľa predpokladov bol rastový defekt výraznejší po 

inkubácii pri teplote 15 °C (nepublikované výsledky). 

 

Tab. 1 Zoznam testovaných delečných kmeňov Saccharomyces cerevisiae BY4741.  
Kmene sú rozdelené podľa ich rastovej schopnosti na glukózových médiách  
pri nízkej teplote (15 °C a 20 °C) v porovnaní s rastom štandardného typu. 

Rastový defekt pri nízkej 
teplote 

Normálny rast pri nízkej teplote 

apq12Δ mtc2∆ pho5∆ ccz1∆ fmp45∆ imp2∆ mtc1∆ rps23a∆ whi3∆ 

ase1∆ mtc4∆ rtt10∆ cgr1∆ fyv4∆ ino4∆ mtc3∆ rrd1∆ yme2∆ 

dpb3∆ mtc6∆ stb5∆ csg2∆ gga2∆ inp52∆ mtc5∆ sws2∆ zrt1∆ 

gim4∆ nop12∆ swc5∆ dcc1∆ gtr1∆ kel2∆ nup188∆ tif2∆ ydl218w∆ 

htz1∆ pac10∆ yme1∆ dtd1∆ hef3∆ lst4∆ pbi2∆ tim18∆ ynl196c∆ 

met22∆ pet8∆ 
 

fks1∆ cho2∆ mrp49∆ rpl19b∆ vps4∆ 
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Naše zistenia sme porovnali s precíznejšou štúdiou [8]. V rámci nej autori pripravili 

prostredníctvom SGA dvojitých mutantov S. cerevisiae s mutáciou cdc13-1 podobným 

spôsobom ako v predchádzajúcej práci. V tomto prípade však fitness kmeňov určovali 

presnejšie, a to pomocou Quantitave Fitness Analysis (QFA), kde sú informácie 

z časozberného fotografovania kolónií premietnuté počítačovým programom do modelu 

logaritmického rastu. Zároveň brali do úvahy ako kontrolu kmeň s deléciou príslušného génu 

(ura3∆ orfX∆). Týmto spôsobom bolo určených iba 7 génov, na rozdiel od 52 [6], ktoré u S. 

cerevisiae vykazujú negatívnu syntetickú interakciu s génom CDC13.  
 

 
Obr. 1 Rast vybraných delečných kmeňov S. cerevisiae BY4741 pri teplote 20 °C.  

Kmene csg2∆ a cho2∆ rástli na komplexnom glukózovom médiu pri nízkej teplote podobne ako 
štandardný typ (wt), apq12∆ a mtc6∆ vykazovali v týchto podmienkach rastový defekt. Teplota 28 °C slúžila ako 

kontrola pre posúdenie rastovej schopnosti za štandardných podmienok. Aplikovaný počet buniek (v smere 
zľava doprava): 105, 104, 103, 102 a 101. 

 

Štúdie [6] a [8] sa zhodujú iba v troch génoch, APQ12, CSG2 a CHO2. Kmene csg2∆ 

a cho2∆ ani v našom prípade nevykazovali zvýšenú citlivosť na rast pri nízkej teplote (Tab. 1, 

Obr. 1). Delečný kmeň apq12∆ mal však v našom testovaní pri teplote 15 a 20 °C zníženú 

rastovú schopnosť v porovnaní so štandardným typom na YPD aj SD médiu. Tento fenotyp si 

kmeň zachoval aj počas kultivácie na YPD médiu s prídavkom geneticínu (apq12∆ nesie 

kanamycínovú delečnú kazetu). Jednou z možností spomínaného rozdielu medzi našou prácou 

a [8] môže byť práve presnejšie stanovenie životaschopnosti kmeňov prostredníctvom QFA 

na rozdiel od nami použitého kvapkového testu. Otázkou ostáva, do akej miery možno 

správne určiť rastový rozdiel medzi minimálne rastúcimi ura3∆ apq12∆ a cdc13-1 apq12∆. 

Zmienka o zvýšenej citlivosti apq12∆ na nízku teplotu (16 °C) sa však vyskytla aj v inej práci 

[10]. Na začiatok navrhujeme overiť pomocou PCR, či sa v našom prípade a v [8] skutočne 

jedná o kmeň apq12∆. 

V [8] bol rast kontrolných kmeňov určovaný na médiu s prídavkom leucínu, rast 

dvojitých mutantov na médiu bez leucínu (jedným z markerov mutácie cdc13-1 bol LEU2).    

Nedávne práce však poukazujú aj na fakt, že prítomnosť/neprítomnosť/koncentrácia 
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aminokyselín v médiu vrátane leucínu významnou mierou ovplyvňuje rastové výťažky kmeňa 

S. cerevisiae BY4741 (napr. [11]). Jednotlivé kolá selekcie, ktoré predchádzajú produkcii 

dvojitých mutantov prostredníctvom SGA môžu navyše viesť k zvýšenému výskytu 

sekundárnych mutácií, ktoré ovplyvňujú odpoveď na teplotný šok a/alebo 

prítomnosť/neprítomnosť výživných látok [12]. Oba spomínané javy by mohli viesť k 

zisku falošných výsledkov celogenómových analýz. 

Kmene kultivované pri teplote 15 °C  a 20 °C boli po troch (komplexné médiá) alebo 

štyroch dňoch (minimálne média) prenesené na 28 °C. Väčšina kmeňov senzitívnych na nízku 

teplotu bola schopná po jedno až dvojdňovej inkubácii pri štandardnej teplote dosiahnuť také 

rastové výťažky ako pri kontrolnej kultivácii (iba 28 °C). Výnimku predstavuje yme1∆, ktorý 

sa oproti ostatným výrazne líšil v tejto regenerácii (Obr. 2). Gén YME1 kóduje 

mitochondriálnu proteázu [13]. Jej neprítomnosť pravdepodobne vedie k problému 

s degradáciou zle poskladaných mitochondriálnych proteínov, ktorých množstvo sa zvyšuje aj 

po vystavení teplotnému stresu. Zároveň je zaujímavé, že tento fenotyp sa prejaví nielen pri 

kultivácii yme1∆ na glycerolovom (nepublikované výsledky), ale aj na glukózovom médiu, 

kde S. cerevisiae preferuje fermentáciu a respirácia je potlačená, pokiaľ sa neminie glukóza.  
 

 
Obr. 2 Znížená schopnosť rastovej regenerácie kmeňa S. cerevisiae BY4741 yme1∆.  

Kmeň yme1∆ na komplexnom glukózovom médiu po kultivácii pri 20 °C a následnej dvojdňovej 
inkubácii pri 28 °C (20 °C → 28 °C) nedosiahol úroveň štandardného typu (wt)  v porovnaní s kmeňom stb5∆. 
Rovnako ako stb5∆ sa správali aj ďalšie kmene citlivé na nízku teplotu s výnimkou yme1∆. Inkubácia iba pri 
teplote 28 °C slúžila ako kontrola pre posúdenie rastovej schopnosti za štandardných podmienok. Aplikovaný 

počet buniek (v smere zľava doprava): 105, 104, 103, 102 a 101.    
 

Záver 

V tejto práci sme kvapkovým testom určovali rastovú schopnosť vybranej skupiny 

delečných kmeňov S. cerevisiae BY4741 v rôznych podmienkach kultivácie. Zistili sme, že u 

takmer tretiny kmeňov s deléciou génov, ktoré podľa [6] vykazujú negatívne syntetické 

interakcie s CDC13, vedie už samotná delécia k rastovému defektu pri nízkej teplote. V štúdii 

[8] využívajúcej presnejšiu analýzu na určenie fitness mutantov bol identifikovaný ako 

interakčný partner CDC13 aj gén APQ12. V našom testovaní sa však kmeň apq12∆ vyznačuje 

zníženou schopnosťou rastu pri nízkej teplote. V práci preto poukazujeme na pravdepodobné 

príčiny tohto nesúladu, ktoré by sa mohli v celogenómových analýzach prejaviť ziskom 
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falošne pozitívnych/negatívnych výsledkov. V rámci testovania sme zároveň zistili, že 

mitochondriálna proteáza Yme1p môže významnou mierou prispievať k schopnosti kvasiniek 

adaptovať sa na nízku teplotu. 
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Abstract 

Genomic characterization of two Staphyloccus sciuri bacteriophages 
The draft genomes of two temperate Staphylococcus sciuri bacteriophages, φ575 a φ879 have been analysed. 

Genomes are 41052 and 38506 bp long. Their 57 and 53 open reading frames (ORFs) are arranged in functional 
modules encoding packaging, head and tail morphogenesis, lysis, integration and DNA replication. According to their 
genome structure and electron microscopy they both belong to Siphoviridae family. Bioinformatic analysis allowed us 
to assign putative function to 32 from 57, and 32 from 53 gene products respectively. Phages φ575 a φ879 show 
similarities mostly in modules for head-tail morphogenesis and DNA replication. 
 

Keywords: Staphylococcus sciuri; bacteriophage; prophage; genome; Siphoviridae 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Staphylococcus sciuri patrí medzi novobiocín rezistentné, koaguláza negatívne stafylokoky, 

ktoré dobre rastú aj na pôdach s vyššou koncentráciou NaCl. Pôvodne bol izolovaný z kožuchu 

veverice popolavej (Sciurus carolinensis) [1]. Zástupcovia tohto druhu sú súčasťou bežnej 

mikroflóry bežne sa vyskytujúcej na koži zvierat a na povrchu mukóznych membrán [2]. Pôvodne 

sa tento druh považoval za nepatogénny, ale v súčastnosti sa spája s niektorými zvieracími 

ochoreniami ako dermatitída u psov [3], exudatívna epidermitída prasiat [4] a narastajúcim počtom 

nozokomialnych ochorení u ľudí. Sú to najmä endokarditídy, zápaly panvy a infekcie rán [5,6,7]. 

O genóme tejto baktérie je známe iba málo. Verejne prístupné sú iba 3 celogenómové 

shotgun sekvencie, z čoho jedna je u S. sciuri subsp. sciuri [8], druhá je Staphylococcus lentus [9] a 

tretia Staphylococcus vitulinus [10], patriacim do skupiny náležiacej ku S. sciuri podľa porovnania 

16S rRNA [11]. Predpokladá sa, že S. sciuri by mohol slúžiť ako jeden z rezervoárov alebo 

pôvodných zdrojov génov zodpovedných za rezistenciu voči beta-laktamovým antibiotikám pre 

patogénne kmene S. aureus [12]. Jedným zo spôsobov horizontálneho prenosu génov medzi druhmi 

Staphylococcus je transdukcia pomocou bakteriofágov [13]. Preto bolo cieľom tejto práce popísať 

genóm dvoch nových bakteriofágov indukovaných z týchto novobiocín rezistentných, koaguláza 

negatívnych stafylokokov.  
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Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a fágy. Bakteriálne kmene S. sciuri označované v práci ako P575, P612, 

P723 a P879 pochádzali z klinických vzoriek (NRL pro Stafylokoky, SZÚ Praha). P575 bola 

identifikovaná ako S. sciuri subsp. carnaticus. P612 patrila do poddruhu S. sciuri subsp. rodentium. 

U P723 a P879 nebol určený poddruh. Bakteriálne kultúry rástli v mäsopeptonovom bujóne 

pripravenom z 13 g nutrient broth CM1 (Oxoid, Basingstoke, UK), 3 g yeast extract powder L21 

(Oxoid), a 5 g peptone L37 (Oxoid) rozpustené v destilovanej vode do 1000 ml (pH 7,4). Bunky 

boli vysievané na misky s prídavkom agaru do koncentrácie 1,5 % (nutrient agar CM3; Oxoid). 

Pomnožovanie fágového lyzátu bolo na miskách preliatych 0,7% agarom s prídavkom CaCl2 do 2 

mM koncentrácie pri 37 °C cez noc. Po 18 hod bol lyzát hokejkou resuspendovaný a odobraný, 

centrifugoval sa 2 × 3100 g, 30 min pri 10 °C a prefiltroval sa cez filter (TPP Techno Plastic 

Products AG) s pórmi o priemere 0,45 µm. 

Indukcia profágov. Lyzogény P575 a P879 slúžili ako indukčné kmene. Indukcia fága φ879 

prebehla pomocou UV žiarenia o intenzite 15 W zo vzdialenosti 60 cm po dobu 20 s. Pred 

indukciou bola kultúra inkubovaná v prevzdušňovačke 2-4 hodiny. Suspenzia sa centrifugovala pri 

2500 g po dobu 15 min pri 8 °C. Pelet sa následne resuspendoval do 10 ml fyziologického roztoku 

(0,85% NaCl) na OD600 nm= 0,15. Roztok sa ožiaril UV svetlom a následne sa pokračovalo podľa 

Duval-Iflah, 1972 [14]. Kmeň P723 slúžil ako propagačný pre tohto fága. 

Fág φ575 bol indukovaný chemickou cestou pomocou mitomycínu C. K 10 ml nočnej 

kultúry sa pridal mitomycín C do výslednej koncentrácie 1 µg ml-1. 2 hodiny sa inkuboval s 

trepaním a 2 hodiny bez trepania. Roztok sa centrifugoval pri 1100 g, 20 min. 5 ml supernatantu sa 

prepipetovalo do ďalšej skúmavky a pelet sa resuspendoval v 5 ml nového bujónu. Obe skúmavky 

(supernatant a suspenzia peletu) sa stacionárne inkubovali ešte 2 hodiny a centrifugovali 5 min pri 

3100 g. Supernatanty sa prefiltrovali cez filter s veľkosťou pórov 0,45 µm. Kmeň P612 slúžil ako 

propagačný pre fága φ575. 

Elektrónová mikroskopia. Fágy boli pred elektrónovou mikroskopiou centrifugované pri 

87000 g v zonálnom gradiente CsCl. Prečistenie od CsCl prebiehalo dialýzou vo fágovom pufri 

(roztok 10 mM NaCl, 10 mM CaCl2, 50 mM Tris ph=8) cez noc. Elektrónová mikroskopia prebehla 

na Ústave histologie a embryologie LF MU na transmisnom elektrónovom mikroskope Philips 

Morgagni 268D. Preparáty boli farbené fosfowolfrámovou kyselinou a uranyl acetátom.  

Izolácia DNA. Ku prečisteným fágom sa pridala kontrolná DNA Bifidobacterium breve 

ATCC 15700. Zostatku bakteriálnych nukleových kyselín sa zbavilo pridaním DNAzy a RNAzy do 

koncentrácie 1 µg ml-1 a 5 µg ml-1. Po inkubácii 30 min pri 37 °C sa pridal chloroform v pomere 1 : 

1. Po centrifugácii (2000 g, 10 min) sa k hornej fáze pridalo EDTA, Pronáza a SDS (do 

koncentrácie 20 mM, 0,5 mg ml-1 a 0,5 % w/v) a inkubovalo sa 1 hod pri 37 °C. Organická 

856



extrakcia spočívala v pridaní roztoku v pomere 1 : 1, 2 min intenzívnom trepaní a centrifugácii 

1500 g, 10 min. Po čom sa odoberala vrchná vodná fáza. Prvé premývanie bolo fenolom, 

nasledovali cykly prídavku zmesi o pomere 1 : 1 fenol – Sevageova zmes (chloroform : 

isoamylalkohol 24 :1) do odstránenia medzivrstvy proteínov. Posledná extrakcia bolo čistou 

Sevageovou zmesou. Oddelená vodná fáza sa zasolila prídavkom octanu sodného do konc. 0,25 M a 

pridal sa 96% EtOH vychladený na -20 °C. Vyzrážaná DNA sa centrifugovala 5 min pri 1500 g, o 

teplote 4°C. Pelet sa odsolil prídaním 2 objemov 70% EtOH, 10 min pri laboratórnej teplote. DNA 

sa znova centrifugovala 1500 g, 10 min, 4 °C a nechala sa vyschnúť. Následne bola rozpustená v 

TE pufri pH = 7,4 a uložená pri teplote 4 °C. Kontrola zbavenia sa bakteriálnej DNA bola 

prevedená pomocou PCR na gén 16S rRNA u Bifidobacterium breve ATCC 15700 [15]. 

Sekvenovanie a skladanie genómu. 454 sekvenovanie prebiehalo na VÚVeL v Brne s 

prístrojom GS Junior System (454 Life Sciences). Pri sekvenovaní sa postupovalo podľa návodu 

dodaného výrobcom. Sekvencia sa z jednotlivých read-ov zložila za pomoci GS De Novo 

Assembler dodávaného výrobcom ku sekvenátoru. Konce genómu boli sekvenované pomocou 

primer walking a odosielané do Eurofins Genomics DNA sequencing service, Ebersberg Nemecko. 

Sekvenačné priméry boli navrhnuté v programe Oligo 7 (Molecular Biology Insights, Inc.). 

Dodatočné skladanie bolo riešené pomocou CAP3 Assembly Program [16]. 

Anotácia génov a bioinformatická analýza. Otvorené čítacie rámce (ORF) boli 

predpovedané pomocou GeneMark.hmm [17] a RAST [18]. Pre analýzu iniciačných kodónov sa 

použil bakteriálny, archeálny a plastidový genetický kód (11) a ako potenciálne gény boli brané tie, 

ktorých aminokyselinová dĺžka bola väčšia ako 50 aa. Sekvencia bola spracovávaná v balíku 

Sequence Manipulation Suite [19]. Pre určenie podobnosti s už známymi génmi a prítomnosť 

konzervovaných domén boli použité programy BLAST [20], InterPro [21], Pfam [22] Smart [23] a 

RAST. Celogenómové prirovnania boli vložené do wgVISTA [24] a EasyFig 2.1 [25]. TRNAscan-

SE [26], RNAmmer 1.2 [27] a hmmsearch 3.0 [28] boli použité pre vyhľadanie prítomnosti 

funkčných RNA.  

 

Výsledky a diskusia 

Podarilo sa nám získať takmer kompletnú sekvenciu dvoch fágov indukovaných z 

klinických kmeňov Staphylococcus sciuri. Genóm fága φ575 má dĺžku 41052 bp s obsahom GC 

31,79 %. Obsah GC sa približuje uverejnenému genómu S. sciuri subsp. sciuri Z8 – 32,4 % GC. 

Podobne vlastnosti má aj fág φ879. Jeho genóm je dlhý 38506 bp a podiel GC je 32,06 %. Ani u 

jedného z fágov nebola nájdená tRNA. V Tab. 1 sa nachádzajú všeobecné vlastnosti genómov novo 

popísaných fágov.  

 

857



Tab. 1. Všeobecné vlastnosti genómov identifikovaných fágov φ575 a φ879 

  
Podľa naších vedomostí ide o prvý popis bakteriofágov na úrovni genómu u tohto 

bakteriálneho druhu. U bakteriofága φ575 bolo predikovaných 57 ORF. 25 (44 %) z nich nejde 

prideliť k proteínom s doteraz predikovanou funkciou. U 5 z nich InterPro našiel konzervované 

domény ale s neznámou funkciou. Zvyšné gény vykazovali aspoň istú podobnosť k popísaným 

proteínom v databázach. Štruktúra genómu sa podobala na ostatné fágy z čeľade Siphoviridae. Dala 

sa pozorovať modulárna organizácia a bolo možné odhadnúť moduly zodpovedné za stavbu 

hlavičky a zbaľovanie DNA, stavbu bičíka, modul zodpovedný za lýzu hostiteľa, integráciu a 

metabolizmus DNA. Okrem génov potrebných pre prirodzené fungovanie fága sa v genóme 

nachádzali gény potenciálne zvýhodňujúce hostiteľa pri lyzogénnej konverzii. Medzi také sa môže 

radiť ORF 23, 26 a 43. Ich podobnosť ku stafylokináze, fosfolipáze a betalaktamáze môže pri 

potvrdení ich funkcie zvyšovať virulenciu hostiteľa [29, 30, 31] a prispievať ku charakteru S. sciuri 

ako oportúnneho patogéna. Za zmienku stojí prítomnosť génu pre σ faktor RNA polymerázy. Tá je 

zodpovedná za počiatok transkripcie u baktérii a viaže sa na promotorovú sekvenciu v DNA. 

Bakteriofág takto môže ovplyvňovať transkripciu hostiteľa a zmeniť jeho transkripčný profil, 

prípadne za určitých podmienok regulovať prechod medzi lyzogénnym a lytickým cyklom 

prepisom iných génov. Radenie modulov za sebou a podobnosť genómov vidno v Obr. 1. 

 Bakteriofág φ879 obsahuje vo svojom genóme 53 ORF, z čoho 21 génov (39,6 %) je 

hypotetických bez doposiaľ priradenej funkcie. Dva z nich majú konzervované domény bez známej 

funkcie. Dva ORF nemajú vo verejných databázach žiadnu zhodu. Ostatné podobne ako u φ575 

tvoria organizované celky zodpovedné za stavbu hlavičky a bičíka, zbaľovanie DNA, lýzu hostiteľa, 

lyzogéniu a replikáciu a modifikáciu DNA.  

 Zatiaľ sa nepodarilo do genómu začleniť modul pre zbaľovanie DNA. Jeho časti sa 

nachádzajú na viacerých nespojených kontigoch. Pomocou metódy primer walking sa predlžujú a 

sekvenujú okrajové oblasti až sa pripoja nespojené kontigy obsahujúce predpokladané fágové ORF 
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Obr. 1. Sekvenčné priloženie fágových genómov φ575 a φ879 v EasyFig 2.1 

Rozdielne farby označujú jednotlivé moduly. Zelená – zbaľovanie, červená – stavba hlavičky a bičíka, modrá – lýza 
hostiteľa, čierna – integrácia, oranžová – proteíny zodpovedné za replikáciu DNA. Priloženie pomocou tBLASTx, min. 

dĺžka oblasti 150 bp. Max. hodnota E 0,001. 
 
 

a dosiahne sa koniec genómu. U fága φ879 sa nenašla stafylokináza a ani fosfolipáza. Oba popísané 

fágy sú si podobné v oblastiach zodpovedných za stavebné proteíny a v menšej miere za proteíny 

zapojené do regulácie, modifikácie a replikácie DNA.  

 Genómy budú po dosekvenovaní okrajových oblastí a určení miesta začlenenia do 

hostiteľského genómu uložené do verejnej databázy NCBI.  

 

Záver 

V tomto príspevku sme prezentovali prvých dvoch bakteriofágov pochádzajúcich zo 

Staphylococcus sciuri, ktorý boli popísaný na úrovní genómu. Oba fágy majú štruktúru genómu 

podobnú ako ostatné bakteriofágy z čeľade Siphoviridae napádajúce stafylokoky. Relatívne nízka 

podobnosť na úrovni proteínových sekvencii ku známym proteínom naznačuje, že ide o doposiaľ 

nepopísané vírusy. U fága φ575 sa našli potenciálne virulenčné faktory, ktoré by mohli prispievať 

ku zvýšeniu patogénneho potenciálu po začlenení do hostiteľského genómu. Ďalšia analýza týchto 

fágov by mohla pomôcť objasniť ich úlohu pri horizontálnom prenose génov.  
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Abstract 

Capillary density in brain of normotensive and spontaneosly hypertensive rats after melatonin treatment 
Microcirculation is the smallest part of circulation responsible for distribution of nutrient and oxygen. 

Hypertension is characterized by increased vessel resistance and changes in structure and density of 
microcirculation. These changes are the most critical in the brain. Melatonin is a neurohormone produced in the 
pineal gland. Melatonin can modulate blood pressure control, but specific mechanisms are not known. In this 
experiment we studied effect of melatonin (10mg/kg, in drinking water during the night-time administered for 28 
days) on microcirculation in brain (hippocampus, cerebellum, preoptic area). We used normotensive Wistar rats 
and spontaneously hypertensive rats (SHR). Capillaries were stained with fluorescent labelled lectin. We 
observed lower capillary density in the preoptic area in Wistar and SHR rats after the melatonin treatment. No 
changes were found either between the strains of rats or in other brain areas. We suggest that melatonin can 
modulate brain function via blood flow control in different brain areas. 
 

Keywords: capillary density; hypertension; brain; melatonin 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hypertenzia môže viesť k štrukturálnym a funkčným zmenám v malých rezistentných 

cievach indukciou reorganizácie extracelulárnej matrix, remodeláciou a rastom 

(hypertrofia/hyperplázia) hladkosvalových buniek a endotelovou disfunkciou [1]. Následne 

dochádza k zvyšovaniu periférnej vaskulárnej rezistencie [2]. Za zvýšenie cievnej rezistencie 

sú iba vo veľmi malej miere zodpovedné veľké cievy, pretože tu dochádza iba k nepatrnému 

zvýšeniu intraluminálneho tlaku. Výrazné zvýšenie intraluminálneho tlaku je pozorované v 

artériách a arteriolách rôznej veľkosti [3]. To znamená, že zmeny v štruktúre malých arteriol 

ako aj úbytok kapilár, ktoré sú prítomné v skorších aj neskorších štádiách hypertenzie, môžu 

byť primárne zodpovedné za zvyšovanie krvného tlaku [4].  

Ochorenia malých ciev mozgu sú jednou z hlavných príčin vzniku mozgových príhod 

a demencie [5]. Tieto ochorenia sú spojené s abnormalitami v difúzii bielej hmoty a malými 

hlbokými mozgovými ischemickými infarktami [6]. Pri hypertenzii dochádza v mozgu ku 
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prestavbe malých ciev. V cerebrálnych artériách hypertenzných potkanov bola pozorovaná 

vnútorná eutrofická remodelácia charakteristická redukciou cievneho lumenu a vonkajšieho 

priemeru bez zmeny v ploche cievnej steny [7]. Pričom však práve zmenšený lumen ciev 

mozgu narúša ich schopnosť autoregulácie [8] a dilatácie [9]. Pri pozorovaní denzity ciev bolo 

zistené, že zmeny v denzite malých ciev u hypertenzných zvierat sa nemusia týkať nevyhnutne 

celého mozgu [10]. Niektorí autori popísali u spontánne hypertenzných potkanov znížený 

počet arteriol a kapilár v oblastiach ako pons, medulla oblongata a mesencephalon [11], zatiaľ 

čo iní nepozorovali žiadne zmeny v rôznych modeloch hypertenzie v obaloch mozgu [12] 

alebo zaznamenali dokonca zvýšenú hustotu kapilár v senzorickom motorickom kortexe [13] 

a nucleus geniculatus lateralis [14].  

Melatonín ako endogénny produkt epifýzy, hrá dôležitú úlohu pri regulácii rôznych 

parametrov kardiovaskulárneho systému, ako aj pri ovplyvnení tlaku krvi. Je považovaný za 

látku, ktorá signifikantne znižuje tlak krvi. Mechanizmy a dráhy, cez ktoré melatonín pôsobí 

sú veľmi komplexné a dodnes nie úplne jasné [15]. Pôsobí priamo cez svoje receptory, ktoré 

boli pozorované v kaudálnej aorte a cerebrálnych arteriolách [16], ako aj v adventícii aorty 

[17]. Môže pôsobiť však aj nepriamo, nešpecifickými mechanizmami spojenými so silnou 

antioxidačnou kapacitou, ktorá zabezpečuje správnu funkciu endotelu [18]. Naším cieľom 

v tomto projekte bolo sledovať zmeny v mikrocirkulácii u hypertenzných a normotenzných 

potkanov a tiež vplyv melatonínu na denzitu kapilár v troch vybraných oblastiach mozgu 

(hippokampus, cerebellum, preoptická oblasť). 

 

Materiál a metódy 

V pokuse sme použili dospelé samce potkanov chované v štandardných podmienkach 

v skupinových klietkach. Použili sme 8 normotenzných potkanov kmeňu Wistar a 10 

spontánne hypertenzných potkanov (SHR; Dobrá Voda, SR). Zvieratá boli chované pri 

svetelnom režime 12 hodín svetlo a 12 hodín tma. Rozdelené boli do štyroch skupín: SHR 

kontrolné, SHR s melatonínom, Wistar kontrolné a Wistar s melatonínom. Skupinám 

ovplyvneným melatonínom bol podávaný melatonín v pitnej vode v koncentrácii (10 mg/kg) 

vždy počas tmavej periódy, počas 28 dní.  

Denzitu kapilár sme hodnotili na sagitálnych rezoch mozgov. Po vypreparovaní sme 

mozog na 24 hodín vložili do chladeného fixačného roztoku HOPE (DCS Innovative 

Diagnostik-Systeme, Nemecko). Následne sme opakovane premývali tkanivo v čistom 

acetóne. Pripravené tkanivo sme umiestnili do parafínových bločkov a uskladnili pri 4°C. 
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Vzorky sme rezali na hrúbku 4 µm na prístroji Microtom (Microm HM 400). Sklíčka 

s rezmi sme cez noc nechali v inkubátore pri teplote 37°C, pre lepšie priľnutie na povrch. 

Takto pripravené sklíčka sme uskladnili pri 4°C. 

Rezy sme farbili fluorescenčne značeným  lektínom (Fluorescein-lycopersicon 

esculentum lectin, Vector Laboratories, Burlingame, USA). Koncentrácia protilátky bola 

optimalizovaná na 1:150. 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 Axio.Scope1 (Zeiss, 

Germany) pri zväčšení 200x a fotografovali kamerovým systémom AxioCam ICm1 (Zeiss, 

Germany) . Pri pozorovaní sme použili farebný filter s vlnovou dĺžkou 495nm pre lektín a 

365nm pre DAPI. Z každej vzorky sme dokumentovali 2 rezy v 3 vybraných oblastiach: 

mozoček, hippokampus a preoptická oblasť. Na hodnotenie hustoty kapilár sme použili 

program ImageJ (National Institute of Mental Health, Bethesda, Marylda, USA). Na snímku 

sme nakreslili štvorec o veľkosti 100x100 µm, na ktorom sme hodnotili hustotu kapilár. Na 

každej snímke sme hodnotili tri náhodne vybrané štvorce, ktoré sa vzájomne neprekrývali. 

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. 

 

Výsledky a diskusia 

Analýzou rozptylu počtu kapilár v troch oblastiach mozgu (cerebellum, hippocampus, 

preoptická oblasť) sme nezistili rozdiely v denzite kapilár medzi WKY a SHR potkanmi. 

Podobne sme nepozorovali rozdiely v hippokampe (Obr. 1) medzi kontrolnými WKY 

potkanmi (5,19±0,34, n=3) a melatonínom ovplyvnenými WKY potkanmi (4,93±0,33, n=5; 

p=0,60), ani medzi kontrolnými SHR (4,69±0,20, n=4) a melatonínom ovplyvnenými SHR 

potkanmi (4,97±0,39, n=5; p=0,60). 
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Obr. 1. Porovnanie denzity kapilár v hippokampe na 100 µm2 normotenzných (WKY; n=5) a 

hypertenzných potkanov (SHR; n=5) po podaní melatonínu. 
 

Analýzou rozptylu sme taktiež nezistili rozdiely denzite kapilár v cerebelle (Obr. 2) 

medzi kontrolnými (7,18±0,57, n=3) a melatonínom ovplyvnenými WKY potkanmi 

(7,91±0,49, n=5; p=0,29), ani medzi kontrolnými (8,14±0,37, n=4) a melatonínom 

ovplyvnenými SHR potkanmi (7,41±0,32, n=5; p=0,27). 
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Obr. 2. Porovnanie denzity kapilár v cerebelle na 100 µm2 u normotenzných (WKY; n=5) a hypertenzných 
potkanov (SHR; n=5) po podaní melatonínu. 

 

Pozorovali sme pokles denzity kapilár (p= 0,025) v preoptickej oblasti (Obr. 3) po 

podaní melatonínu u WKY potkanov (4,10±0,41; n=5) v porovnaní s kontrolnými WKY 

potkanmi (5,20±0,20; n=3). Aj SHR potkany vykazovali v preoptickej oblasti trend k zníženiu 
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denzity kapilár (p= 0,13) po podaní melatonínu (3,90±0,15; n=5) v porovnaní s kontrolnými 

SHR potkanmi (4,59±0,16; n=4). 
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Obr. 3. Porovnanie denzity kapilár v preoptickej oblasti na 100 µm2 u normotenzných (WKY, n=5) a 
hypertenzných potkanov (SHR; n=5) po podaní melatonínu. 

 

Záver 

Nepozorovali sme rozdiel v denzite kapilár vo vybraných oblastiach mozgu medzi 

normotenznými WKY a hypertenznými SHR potkanmi. Pozorovali sme však pokles v denzite 

kapilár v preoptickej oblasti po podaní melatonínu u oboch kmeňov. Tento rozdiel môže 

znamenať pokles aktivity v tejto oblasti po podaní melatonínu. Pre komplexnejšie objasnenie 

vplyvu melatonínu na mikrocirkuláciu mozgu bude potrebné kvantifikovať zmeny v celej 

mikrocirkulácii, teda aj arteriolách a venulách.  
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Abstract 

Analysis of mixed samples in forensic genetics with utilisation  of next generation sequencing and different types 
of genetic markers 

Recent publications have shown a lot of advantages of using the next generation sequencing (NGS) approach in the 
field of forensic science. One of the benefits of the NGS method is its capability to overcome the difficulties such as non-
specific amplification that can influence the interpretation of results in forensic analysis of mixtures. The aim of our project 
was to test the possibility of utilization of NGS for forensic analysis of mixtures and optimize laboratory workflow for such 
analysis. Moreover for purpose of increasing discrimination power during forensic DNA profiling we tried to test two 
different types  of genetic markers – STRs and SNPs. In artificialy prepared mixtures we succesfully deconvolute major and 
minor contributor in one STR and two SNP markers and identified the limitations of the markers that performed not as good 
as expected. 

 
Key words: next generation sequencin, forensic genetics; mixture samples 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Forenzná genetika je pomerne mladé kriminalistické odvetvie využívajúce individuálnu 

identifikáciu osôb založenú na molekulárnej analýze DNA. Ako súdnoznalecký dôkaz zohráva DNA 

čoraz významnejšiu úlohu najmä pri trestno-právnych konaniach. Jednotlivé metodiky forenznej DNA 

analýzy, využívajúce porovnanie zhody DNA profilu spornej vzorky a referenčného materiálu, majú 

rôznu diskriminačnú silu, citlivosť a časové nároky. V súčasnej forenznej genotypizácii dominuje 

profilizácia biologického materiálu pomocou STR (short tandem repeats) markerov s vysokou 

informačnou hodnotou [1] analyzovaných fragmentovou analýzou využívajúc kapilárnu elektroforézu. 

V štandardných situáciách sa vyžaduje na dosiahnutie postačujúcej diskriminačnej sily analýza sady 13 

základných STR markerov (CODIS). 

Iná situácia nastáva pri zmiešaných biologických vzorkách, teda vzorkách obsahujúcich DNA 
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od rôznych osôb, ktoré predstavujú pre forenznú genetiku veľkú výzvu a sú pomerne častým javom. V 

súčasnej dobe sa pri forenzných expertízach týkajúcich sa zmiešaných vzoriek používajú štandardné 

metódy identifikácie jedincov založené na STR markeroch, ktoré pre tento typ vzoriek nie sú 

dostačujúce a analýzu výrazne limitujú. Jedným z problémov bežne využívaných metód DNA 

profilizácie zmiešaných vzoriek je prednostná amplifikácia majoritných DNA znakov v PCR reakcii. 

Vo výslednom PCR produkte nie je možné zintenzívniť minoritnú zložku čo zapríčiňuje celý rad 

problémov pri interpretácii DNA profilov. V elektroferograme získanom pri analýze zmiešanej vzorky 

sú častokrát prítomné arteficiálne produkty v dôsledku čoho je minoritná zložka nedetegovateľná, alebo 

len čiastočne viditeľná, pričom senzitivita detekcie minoritnej zložky zmiešanej vzorky sa pri 

súčasnom spojení analýzy STR markerov s fragmentovou analýzou pohybuje od 5-10% [2]. 

V našej práci sme sa zamerali na testovanie možnosti použitia NGS prístupu pri dekonvolúcii 

zmesných vzoriek s využitím nielen  štandardne používaných STR markerov, pre ktoré sú dostupné 

detailné populačné dáta, ale aj so špecifickým typom  SNP (single nucleotide polymorphism) 

polymorfizmov, ktoré tvoria tzv. mikrohaplotypy. Mikrohaplotypy sú tvorené blízko seba 

lokalizovanými SNP, potenciál ktorých bol publikovaný v práci  Ge a kol. [3] a Kidd a kol. [4]. 

Výhodou SNP markerov v mikrohaploblokoch je ich fyzická blízkosť, ktorá zapríčiňuje, že sa dedia 

spolu ako haplotyp. Na rozdiel od STR markerov teda nesegregujú nezávislé, čo zjednodušuje analýzu 

zmiešaných vzoriek a identifikáciu možného jedinečného DNA profilu. Kvôli obmedzenému počtu alel 

v jednom lokuse je však na dosiahnutie rovnakej diskriminačnej sily ako pri STR markeroch potrebná 

analýza väčšieho počtu mikrohaploblokov [5]. Prostredníctvom využitia rutinných forenzných techník 

– fragmentová analýza a Sangerovo sekvenovanie nie je DNA profilizácia mikrohaplotypov potrebného 

rozsahu prakticky realizovateľná kvôli ich limitáciám z kvantitatívneho pohľadu. 

Na analýzu vybraných markerov sme využili metódu NGS sekvenovania, ktorej výhodou je 

predovšetkým možnosť simultánnej profilizácie viacerých typov genetických markerov nachádzajúcich 

sa na rôznych cieľových genomických oblastiach [6]. NGS zároveň predstavuje relatívne lacnú a 

rýchlu metódu, ktorá okrem kvalitatívneho vyhodnotenia získaného DNA profilu umožňuje aj 

kvantitatívnu analýzu. Simultánna analýza oboch typov markerov (STR, SNP) v jednej reakcii s 

využitím NGS by zabezpečila vysokú diskriminačnú silu a špecificitu. Navyše umožňuje 

v kvantitatívnom rozmere identifikovať také genotypy, ktoré sa vo vzorke nachádzajú v rovnakej 

kvantitatívnej hladine a teda s vysokou pravdepodobnosťou budú identifikovať rovnakú vzorku. 

Zároveň je kvôli vysokému výkonu NGS systémov možné analyzovať veľké množstvo vzoriek 

súčasne. 

Cieľom našej práce bolo navrhnutie a otestovanie efektívnej a ekonomicky dostupnej metódy, 
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ktorá by mohla v budúcnosti prispieť k uľahčeniu a urýchleniu analýzy zmiešaných forenzných vzoriek 

zaistených na mieste trestného činu, najmä v relatívne častých prípadoch, kedy je na mieste činu 

zaistený veľký počet zmiešaných biologických stôp. 

 

Materiál a metódy 

Prvým krokom našej práce bol výber vhodných genetických markerov na prípravu 

kombinovaného panelu. Na základe publikácií a informácii z databáz sme zostavili panel troch 

potenciálne využiteľných STR a piatich SNP markerov. Pri výbere sme zohľadnili heterozygozitu 

markerov a dĺžku jednotlivých amplikónov, ktorá z ohľadom na zvolenú NGS technológiu nesmela 

prekročiť 400 bp. 

DNA bola izolovaná zo steru bukálnej sliznice od piatich dobrovoľníkov fenol-chloroformovou 

metódou. DNA bola kvantifikovaná pomocou Quantifiler™ Human DNA Quantification Kit (Applied 

Biosystems) a  Qubit™ dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen). Pre všetky vzorky boli stanovené genotypy 

vo vybraných genetických markeroch štandardnými genotypizačnými metódami (fragmentová analýza 

za využitia AmpFlSTR® NGM™ Kit (Applied Biosystems), sekvenovanie podľa Sangera). Na základe 

identifikovaných genotypov boli pripravené zmiešané vzorky dostatočne sa líšiace v sledovaných 

markeroch. Obsah minoritnej DNA bol po zmiešaní 1%; 2,5%; 5%; 10% a 25%., so vstupom 

majoritnej a minoritnej DNA v pomeroch 495 ng:5 ng; 195 ng:5 ng; 95 ng:5 ng; 90 ng: 10 ng; 75 ng: 

25 ng. 

V ďalšom kroku bola optimalizovaná a uskutočnená PCR amplifikácia izolovanej DNA a 

pripravila sa cielená amplikónová sekvenačná knižnica s využitím komerčného kitu Ion Plus Fragment 

Library Kit (Ion Torrent od Life Technologies) podľa štandardného protokolu na prípravu 

fragmentových knižníc. Po overení kvality výsledných knižníc (Real-time PCR a Agilent 2100 

Bioanalyzer®) boli pripravené templáty pre multiparalelnú sekvenačnú reakciu. 

Samotná multiparalelná sekvenačná reakcia prebehla simultánne pre všetky vybrané markery a 

pre rôzne zmiešané DNA vorky. Na NGS analýzu získaných amplikónov bol použitý prístroj Ion 

Torrent PGM™ (Life Technologies). Vzorky boli nanesené na  čip Ion 316TM Chip. 

Pomocou bioinformatických nástrojov sme overili či zvolená metóda umožní jednoznačnú 

identifikáciu a odlíšenie oboch prispievateľov v zmiešanej vzorke. 

 

Výsledky a diskusia 

V našom experimente sme overili možnosť využitia NGS sekvenovania pre forenzné účely, a to 

konkrétne pri zmiešaných vzorkách. Za týmto účelom boli analyzované arteficiálne pripravené 
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zmiešané vzorky so známym pomerom DNA jednotlivých prispievateľov. 

Prostredníctvom bioinformatickej analýzy NGS sekvenačných dát bol pre jednotlivé sledované 

markery stanovený počet čítaní pre zachytené alely. Výsledky boli vnesené do grafov za účelom 

porovnania získaných pomerov s očakávanými pomermi v zmiešaných vzorkách, na základe čoho sme 

mohli verifikovať platnosť údajov získaných NGS metódou (Obr. 1., Obr. 2. a Obr. 3.). Pri porovnaní 

získaného a očakávaného pomeru identifikovaných alel v zmiešaných vzorkách sme pozorovali síce 

odlišné percentuálne zastúpenie avšak  trend poklesu podielu alel minoritného prispievateľa bol 

v súlade s očakávaním. 

 

Obr. 1. Porovnanie získaného pomeru vyjadrujúceho zastúpenie minoritného a majoritného prispievateľa v 
zmiešanej vzorke pri NGS analýze s očakávaným pomerom pre STR marker D3S1358 
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Obr. 2. Porovnanie získaného pomeru vyjadrujúceho zastúpenie minoritného a majoritného prispievateľa v 
zmiešanej vzorke pri NGS analýze s očakávaným pomerom pre SNP markery v haplobloku 1 

 

Obr. 3. Porovnanie získaného pomeru vyjadrujúceho zastúpenie minoritného a majoritného prispievateľa v 
zmiešanej vzorke pri NGS analýze s očakávaným pomerom pre SNP markery v haplobloku 2 

 

Bola potvrdená možnosť použiteľnosti STR markera D3S1358. Ďalšie dva testované STR 

markery (D8S1179 a D22S1045) sa nám z dôvodu nedostatočného počtu čítaní nepodarilo relevantne 

aplikovať pri analýze zmiešaných vzoriek. Pri SNP markeroch sa potvrdila použiteľnosť haplobloku 1 

(rs4557575, rs4320430, rs2903958, rs4361657) a haplobloku 2 (rs7703459, rs10066219, rs10066223), 

avšak pri ostatných haploblokoch 3 (rs1491322, rs6849509, rs13143481), 4 (rs2551485, rs2136215, 

rs2260035), 5 (rs2467462, rs2433642, rs7133927, rs2433643) sa nám doposiaľ nepodarilo potvrdiť 

prítomnosť očakávaného pomeru v zmiešanej vzorke z dôvodu malého počtu čítaní pri daných 
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markeroch zapríčineného nerovnomernou PCR amplifikáciou. K nerovnomernej PCR amplifikácii 

prispela nerovnaká dĺžka mikrohaploblkokov, pričom sa prednostne amplifikovali kratšie 

mikrohaplobloky (1-195bp, 2-319bp) na úkor dlhších mikrohaploblokov (3-390bp, 4-380bp, 5-389bp). 

Na odstránenie tohto problému plánujeme v budúcnosti pri rozširovaní panelu dizajnovať markery s  

porovnateľnou dĺžkou a maximálne do 300bp. 

 

Záver 

V našej práci sme potvrdili, že sekvenovanie novej generácie s využitím platformy Ion Torrent 

PGM umožňuje rozlíšiť majoritného a minoritného prispievateľa v zmiešanej DNA vzorke pri 

simultánnej analýze rôznych typov genetických markerov reprezentovaných STR a SNP 

polymorfizmami. V súčasnej dobe štúdia pokračuje s rozšíreným súborom sledovaných markerov. 
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Abstract 

 Optimalization of peanut (Arachis hypogaea L.) surface sterilization for callus induction in in vitro 
conditions 
 The peanut (Arachis hypogaea L.) is a species of the family Fabaceae. It is an annual herbaceous plant, 
which is a very important commodity used in agriculture and pharmaceutical industry. Many different plant 
species require specific methods for successful surface sterilization and subsequently specific conditions for 
cultivation. Optimalization of surface sterilization is important for following study. Our experiments show that 
the optimal sterilization procedure of peanut seeds is used of 0,1% HgCl2 for 3 minutes. The surface sterilization 
of ex vitro growth peanut leaves was suitable using 2 minutes application. The second tested sterilization agent, 
5% AgNO3, was not adequate, because of high level of contaminated seeds, leaves and also their low 
germination capacity, or more precisely low percentage of surviving leaf cells. This work resulted in suitable 
surface sterilization methods for our work to induce callus formation from peanut leaves. 
 

Keywords: 2,4-D; Arachis hypogaea; BAP; callus; explant; in vitro; peanut; sterilization 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Podzemnica olejná (Arachis hypogaea L.) je jednoročná bylina z čeľade bôbovitých 

(Fabaceae), ktorá sa pôvodne pestovala v tropických a subtropických oblastiach Južnej 

Ameriky. V Európe je známa od 16. storočia [1]. Podzemnica sa pestuje hlavne kvôli 

semenám, z ktorých sa lisovaním získava podzemnicový olej. Ten sa vo veľkej miere používa 

v lekárnictve, kozmetike a v potravinárstve. Výtažok z hnedočervených semenných obalov 

obsahuje prírodné hemostyptikum. V semenách sú ďalej obsiahnuté viaceré, pre život človeka 

prospešné látky [2]. Dôležitý je hlavne zvýšený obsah resveratrolu s výraznými 

antioxidačnými účinkami, ktorý sa používa ako účinná látka v liečbe Alzheimerovej choroby 

a niektorých druhov rakoviny [3]. Aj toto sú dôvody, prečo sa výskum v súčasnosti orientuje 

na túto kultúrnu plodinu. Hlavným cieľom šľachtiteľstva je získať kultivary odolné voči 

nepriaznivému počasiu, kontaminácii pôdy a ďalším biotickým a abiotickým stresom 

prostredia s ohľadom na výnos [4]. 

 Z literatúry je známe, že na indukciu procesu kalogenézy je nevyhnutné pridať do 

kultivačného média auxíny (2,4-D) a cytokiníny (BAP). Cytokiníny majú významný vplyv na 

bunkové delenie a vo vhodnej kombinácii s auxínmi regulujú procesy morfogenézy [5]. 
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 Pri odvodení in vitro kultúry prenášame za aseptických podmienok povrchovo 

vysterilizovaný explantát do in vitro kultivačných podmienok. Nevyhnutným faktorom, ktorý 

je potrebné dodržať pri in vitro kultivácii akéhokoľvek rastlinného materiálu je vylúčiť 

prítomnosť iných živých organizmov okrem cielene kultivovaného objektu [4]. Pre tento účel 

sa používajú rôzne sterilizačné prostriedky, ktorými sa odstraňujú z povrchu explantátu 

nežiaduce mikroorganizmy. Ako veľmi účinné a často používané sterilizačné prostriedky sa 

používajú chlorid ortuťnatý (HgCl2) a dusičnan strieborný (AgNO3). Chlorid ortuťnatý je 

silný jed a teratogén, ale vo veľmi nízkej koncentrácii (0,1 % HgCl2) sa veľmi často používa 

na povrchovú sterilizáciu rastlinného materiálu [6]. Dusičnan strieborný sa používa ako 5 % 

vodný roztok a má taktiež antiseptické a sterilizačné vlastnosti. Tento sterilizačný prostriedok 

sa používa napr. pri povrchovej sterilizácii semien paulovnie (Paulownia fortunei) [7].  

Naším hlavným cieľom bola optimalizácia podmienok sterilizácie explantátu, iniciácia 

a kultivácia kalusovej kultúry podzemnice s dôrazom na výber najvhodnejšieho sterilizačného 

činidla. Za hlavný prínos predloženej práce považujeme úspešné odvodenie kalusovej kultúry 

dôležitej kultúrnej rastliny, akou je podzemnica olejná. 

 

Materiál a metódy 

 V prvej časti práce sme použili bežne dostupné semená podzemnice olejnej (Arachis 

hypogaea L.) dodávané firmou Sempol s.r.o. Semená sme nechali imbibovať 3 hodiny vo 

vysterilizovanej kadičke so sterilnou destilovanou vodou. Následne sme semená mechanicky 

zbavili semenných obalov. Takto pripravené semená sme vystavili na 30 sekúnd, 1, 2, 3, 4 a 5 

minút pôsobeniu 0,1 % chloridu ortuťnatého (HgCl2), resp. 5 % dusičnanu striebornému 

(AgNO3), 3 krát premyli sterilnou destilovanou vodou a za aseptických podmienok flowboxu 

vysiali na MS médiá [8] bez pridania fytohormónov. Po vyrastení kompletných rastlín, sme 

tieto použili ako zdroj rastlinného materiálu na ďalšie pokusy. Listy vyrastené v in vitro 

podmienkach sme asepticky odobrali z materskej rastliny, porušili listové čepele rezmi 

skalpelom a preniesli na kultivačné MS médium [8] s obsahom 2 mg.1-1 2,4-D a 2 mg.1-1   

BAP (MS1) a kultivovali v tmavej kultivačnej komore pri teplote 25 ±1 °C. Po 6 – 8 týždňoch 

kultivácie sme pozorovali tvorbu prvých kalusov na všetkých živých listoch (Obr. 1). 

V druhej časti práce sme použili japonský kultivar podzemnice olejnej (Arachis 

hypogaea L., cv. Chibahandachi). Semená sme nechali imbibovať 3 hodiny v destilovanej 

vode, následne zavinuli do navlhčeného filtračného papiera a nechali vyklíčiť v termostate pri 

teplote 25 ±1 °C počas 5 dní. Následne sme mladé rastliny zasadili do nádob s  perlitom, 

zalievali Knopovým živným roztokom a pestovali pri teplote 25 ±1 °C vo svetlej kultivačnej 
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komore pri 16 hodinovom svetelnom režime a intenzite svetla 40 µmol.m-2.s-1 PAR. 

Z vypestovaných rastlín (Obr. 2) sme sterilným skalpelom odobrali ontogeneticky najmladšie 

listy do kadičiek so sterilnou destilovanou vodou. Tieto listy sme potom počas 30 sekúnd, 1, 

2, 3, 4 a 5 minút vystavili pôsobeniu 0,1 % HgCl2, resp. 5 % AgNO3 a opäť 3 krát premyli 

v sterilnej destilovanej vode. Listové čepele sme porušili skalpelom a preniesli ich za 

aseptických podmienok flowboxu na MS1 médiá. Explantáty sme kultivovali v tmavej 

kultivačnej komore pri teplote 25 ±1 °C. Po 6 – 8 týždňoch kultivácie sme pozorovali tvorbu 

prvých kalusov na všetkých živých listoch. 

Laboratórne pomôcky, MS média ako aj ostatné príslušenstvo sme sterilizovali 

v autokláve pri tlaku 1,5 MPa po dobu 20 min. Práca prebiehala v aseptických podmienkach 

flowboxu Esco Labculture Class II BSC. 

 

Výsledky a diskusia 

V prvej časti našich pokusov sme optimalizovali spôsob sterilizácie semien 

podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L.). Experimentálne sme zistili, že optimálny čas na 

povrchovú sterilizáciu semien podzemnice je 3 min v 0,1 % HgCl2 (Tab. 1). Ako dôvod 

uvádzame, že po  3 minútovom pôsobení povrchovej sterilizácie  si semená uchovali 

dostatočnú klíčivosť, a zároveň kleslo percento kontaminovaných semien. Pri iných časoch 

pôsobenia sme pozorovali vyššie percento kontaminácie semien, príp. nízku kontamináciu, 

a zároveň i nižšiu klíčivosť semien. Roztok 5 % AgNO3 sa v našich pokusoch neosvedčil ako 

vhodný sterilizačný prostriedok na povrchovú sterilizáciu semien podzemnice. Nepozorovali 

sme totiž významný pokles kontaminácie za súčasného zachovania dostatočnej klíčivosti 

semien (Tab. 2). Tieto výsledky nie sú zhode s pozorovaniami iných autorov [7], ktorí 

pozorovali napríklad pri semenách paulovnie už po 30 sekundovej aplikácii 5 % AgNO3 

pokles kontaminácie. 

 

Tab. 1. Vplyv 0,1 % HgCl2 na klíčivosť semien a ich kontamináciu v závislosti od dĺžky pôsobenia. 
V každom experimente sme použili 20 semien podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L.). 

 

0,1% HgCl2 30 s 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 

Kontaminácia (%) 95 80 65 20 5 0 

Klí čivosť (%) 100 90 85 75 45 5 
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Tab. 2. Vplyv 5 % AgNO3 na klíčivosť semien a ich kontamináciu v závislosti od dĺžky pôsobenia. 
V každom experimente sme použili 20 semien podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L.). 

 

5% AgNO3 30 s 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 

Kontaminácia (%) 95 90 60 15 10 5 

Klí čivosť (%) 90 80 55 30 15 0 

 

V druhej časti našej práce sme po vypestovaní rastlín podzemnice olejnej (Arachis 

hypogaea L., cv. Chibahandachi) v laboratórnych podmienkach (Obr. 1) optimalizovali 

postup sterilizácie listov a ich prenos do in vitro kultivačných podmienok. Z tabuľky 3 

vyplýva, že vplyv 0,1 % HgCl2 počas 2 min sa prejavil na nižšom percente kontaminácie ako 

aj odumieraní pletiva a preto sme z toho dôvodu vybrali pre ďalší výskum tento sterilizačný 

prostriedok. Roztok 0,1 % HgCl2 sa osvedčil aj pri povrchovej sterilizácii listov paulovnie [7], 

avšak až po dobu 5 min, čo nie je v súlade s našimi zisteniami pri podzemnici. Naopak 5 % 

AgNO3 sa nám aj v tomto prípade prejavil ako nevhodný sterilizačný prostriedok pretože 

neznížil kontamináciu listov so súčasným zachovaním vitality buniek listov (Tab. 4.). Tvorbu 

kalusu sme pozorovali na MS1 médiách pri každom živom povrchovo vysterilizovanom 

a nekontaminovanom liste. 

 

Tab. 3. Vplyv 0,1 % HgCl2 na odumieranie a kontamináciu pletiva v závislosti od dĺžky pôsobenia.  
V každom experimente sme použili 20 listov podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L., cv. Chibahandachi). 

 

0,1% HgCl2 30 s 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 

Kontaminácia (%) 80 50 25 20 10 0 

Odumretie pletiva (%) 5 10 15 30 80 90 

 

Tab. 4. Vplyv 5 % AgNO3 na odumieranie a kontamináciu pletiva v závislosti od dĺžky pôsobenia. 
V každom experimente sme použili 30 listov podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L., cv. Chibahandachi). 

 

5% AgNO3 30 s 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 

Kontaminácia (%) 96,7 80 76,7 63,3 43,3 30 

Odumretie pletiva (%) 16,7 33,3 53,3 66,7 80 96,7 
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Záver 

 Na úspešnú in vitro kultiváciu rastlín, ich prenos z vonkajšieho prostredia do in vitro 

podmienok, je nevyhnutné zvoliť správne sterilizačné činidlo, optimalizovať spôsob a dĺžku 

povrchovej sterilizácie, či už semien alebo vegetatívnych orgánov. Z našich experimentov 

vyplýva, že vhodným sterilizačným prostriedkom pri povrchovej sterilizácii semien, resp. 

listov podzemnice je 0,1 % roztok HgCl2. Pri povrchovej sterilizácii semien podzemnice 0,1 

% HgCl2 sme v čase 3 min pozorovali zníženie percenta kontaminácie a zachovanie vyššieho 

percenta klíčivosti. Pri povrchovej sterilizácii listov sme nižšie percento kontaminácie 

a zníženú nekrózu pletiva sledovali už počas 2 min. Druhý testovaný sterilizačný prostriedok, 

5 % roztok AgNO3, sa v našich experimentoch neosvedčil z dôvodu vysokého percenta 

kontaminácie explantátov, ktoré klesalo s predlžujúcim sa časom povrchovej sterilizácie, 

avšak s týmto časom sterilizácie klesalo aj percento klíčivosti a zvýšilo sa odumieranie 

pletiva. 

 Získanie kalusovej kultúry podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L.) tvorí dôležitý 

medzistupeň v našom ďalšom výskume. Tieto kultúry využijeme na založenie suspenzných 

kultúr, na ktorých budeme študovať vplyv ťažkých kovov na úrovni jednotlivých buniek.  
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Obr. 2. Podzemnica olejná (Arachis 

hypogaea L., cv. Chibahandachi) – rastliny 
pestované v perlite vo svetlej kultivačnej 

komore. 

 
Obr. 1. Podzemnica olejná (Arachis hypogaea L., 

cv. Chibahandachi) – pletivové kultúry na MS 
médiu pestované v tmavej kultivačnej komore. 
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Abstract 
 Preparation of phosphates based powders and study of their photocatalytic activities 

In this work, we deal with preparation of Ag3PO4 powders and its composites with hydroxyapatite, TiO2 
and AgI. Samples were prepared by precipitation, mechanochemical methods and impregnation. 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. The samples were characterized also by X-ray powder diffraction method (XRD) and 
Raman spectroscopy. 
 
Key words: Ag3PO4; hydroxyapatit; methylene blue; degradation; photocatalysis 
 

Úvod a formulácia cieľa 

 V posledných desaťrociach 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]. 

 Nesporne veľké výhody preukázali fotokatalyzátory na báze oxidov 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]. 

 Yi a kol. prezentovali prácu skúmajúcu fotokatalytické vlastnosti Ag3PO4, ktorý 

preukazuje vysoké fotooxidačné schopnosti pre evolúciu O2 z vody a dekompozíciu 

organických farbív pod ožarovaním viditeľným svetlom [3]. 

Cieľom tejto práce je štúdium syntézy fosforečnanu strieborného, syntéza jeho 

kompozitov s hydroxyapatitom, oxidom titaničitým a jodidom strieborným a skúmanie 

fotokatalytickej aktivity týchto práškov. 

 

Materiál a metódy 

Postup 1 (mechanochemická syntéza): V trecej miske sme rozotreli AgNO3 a 

Na3PO4.12H2O (AGP-m). Výsledné produkty sme premyli  3x približne 100 ml destilovanej 

vody a 2x približne 30 ml etanolu a následne sušili pri teplote 70 °C 12 h. 
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Postup 2 (precipitácia): Do 50 ml roztoku AgNO3 sme pridali roztok Na3PO4.12H2O 

(AGP-p). Suspenziu sme nechali miešať 2 h v tme. Vzniknutú zrazeninu sme odfiltrovali, 

premyli 3x približne 100 ml destilovanej vody a 2x približne 30 ml etanolu. Po premytí sme 

vzorku sušili 12 h pri teplote 70 °C. 

Postup 3 (impregnácia): Do suspenzie Ag3PO4 sme pridali v prvom prípade prášok 

TiO2 (vz. AGP/P25), v druhom prípade roztok KI (vz. AGP/AgI) nechali 3 h intenzívne 

miešať magnetickým miešadlom a 2 h v ultrazvuku. Vzniknuté prášky sme premyli 3x 

približne 100 ml destilovanej vody a sušili 24 h pri 80 °C. Pri príprave vz. HAp/AGP sme do 

suspenzie z destilovanej vody a prášku hydroxyapatitu pridali roztok AgNO3, nechali miešať 

2 h a pridali roztok Na2HPO4.12H2O. Po 3 h intenzívneho miešania sme suspenziu nechali 

sušiť pri teplote 80 °C 24 h. Vzniknutý prášok sme potom premyli 3x približne 100 ml 

destilovanej vody a 2x približne 30 ml etanolu a nechali sušiť 2 h pri 70 °C. 

Fotokatalytickú účinnosť vzoriek sme skúmali spektrofotometricky prostredníctvom 

sledovania absorbancie roztoku MB pri vlnovej dĺžke 664 nm a taktiež prostredníctvom 

fotomineralizácie fenolu metódou TOC (total organic carbon) pri ožarovaní 

metalhalogenidovou lampou so spektrom žiarenia podobnému slnečnému. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na Obr. 1. je XRD záznam vzorky AGP-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 a údajmi v databáze 

ICDD (č. 00-006-0505) [4] [5]. 
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Obr. 1. Práškový XRD záznam vzorky AGP-m 

Na Obr. 2. je Ramanove spektrum vzorky AGP-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. 

 

 

 

Obr. 2. Ramanove spektrum vzorky AGP-m 

 

Fotokatalytickú účinnosť vzoriek pri degradácii fenolu sme porovnávali s komerčne 

dostupným práškom TiO2 (Aeroxide® P25). Na Obr. 3. je vidieť účinnosť pre jednotlivé 

pripravené vzorky, pričom vz. AGP-m má porovnateľne dobré fotokatalytické účinky ako 

Aeroxide® P25. 
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Obr. 3 Porovnanie časového priebehu fotomineralizácie fenolu pripravenými vzorkami 

 

Na Obr. 4. možno pozorovať fotokatalytickú účinnosť nami pripravených vzoriek pri 

degradácii organického farbiva metylénovej modrej (MB) pri vlnovej dĺžke 664 nm. 

 

 
 

Obr. 4 Časový priebeh degradácie MB (pri vlnovej dĺžke 664 nm) pripravenými vzorkami 

 

Vzorky AGP-m a AGP-p vykazovali výborné fotokatalytické vlastnosti pri degradácii 

fenolu, kedy vz. AGP-m rozložila 91 % a vz. AGP-p 67 % fenolu. Rovnako boli tieto vzorky 

účinné aj pri degradácii organického farbiva metylénovej modrej. Vzorky kompozitov 

AGP/AgI, AGP/P25 a HAp/AGP vykazovali nižšiu fotokatalitickú účinnosť pri degradácii 

fenolu, kedy vz. AGP/AgI rozložila 48 %, vz. AGP/P25 44 % a vz. HAp/AGP 31 % fenolu. 
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Avšak pri degradácii MB pri vlnovej dĺžke 664 nm boli takmer rovnako účinné všetky 

vzorky. 

 

Záver  

Mechanochemickou metódou a pricipitáciou sme pripravili prášky Ag3PO4 a ich 

kompozity s hydroxyapatitom, TiO2 a AgI. Najvyššiu fotokatalytickú aktivitu vykazovala 

vzorka pripravená jednoduchou mechanochemickou syntézou (AGP-m). Z pripravených 

kompozitov vykazovala pri rozklade metylénovej modrej aj fenolu najvyššiu aktivitu vzorka 

AGP/AgI. 

Ukázalo sa, že nami pripravené vzorky fotokatalyzátorov na báze fosfátov majú dobrú 

fotokatalytickú účinnosť pri degradácii organických látok vo viditeľnom spektre.  
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Abstract 

The Capture of Radionuclides by Porous Materials 
Capture of radionuclides is needed because the utilization of radionuclides is still growing and it is 

necessary to avoid the contamination of environmental. In this article the sorption material is represented by 
hydroxyapatite (pure or doped with Ag/Ba), composite material (hydroxyapatite in polyacrylonitrile) and 
macroporous material SiO2-PS-TODGA. These materials were characterized by measurement of surface area. 
Radionuclides capture was tested on small column which contained one of the tested materials. For washing of 
column was used the distilled water. Like a representative of radionuclide was used 223Ra. Sorption properties 
were tested for 87Sr, 152Eu and 137Cs. 
 

Keywords: porous materials, radionuclide capture, hydroxyapatite, 223Ra, 87Sr, 152Eu, 137Cs 

 

Úvod a formulace cíle 

Využívání radionuklidů ve všech odvětvích lidské činnosti – průmyslu, medicíně, 

výzkumu a vývoji, je zatíženo produkcí radioaktivních odpadů a uvolňováním radionuklidů 

do životního prostředí. V největším množství se jedná o odpady pocházející z palivového 

cyklu jaderných elektráren a zpracování jaderného paliva. Do jisté míry není zanedbatelný ani 

příspěvek uvolněných radionuklidů z klinik nukleární medicíny, kde využití radiofarmak stále 

roste. Na speciální skládky, jejichž geologické podloží zabraňuje úniku radionuklidů do 

okolního prostředí, může být odpad ukládán až po zakoncentrování velkých objemů. Pro tento 

proces se nejvíce osvědčuje záchyt radionuklidů z roztoku na pevnou fázi. Cílem této práce je 

vyvinout sorbent pro záchyt radionuklidů s ohledem na bezpečností rizika a ekonomický 

benefit. 

K zakoncentrování vysokoobjemových odpadů se nejčastěji využívá adsorpce na 

pevnou matrici. Jako adsorbent je využíván nerozpustný materiál – filtr, kterým může být 

porézní materiál, granulát nebo kompozitní materiál. Pro odstraňování radionuklidů bývá 

často využíváno spolusrážení. K němu dochází, pokud jsou v roztoku přítomny dva a více 

typů iontů. K sorpci radionuklidů dochází přímo na povrchu vznikající sraženiny. Též může 

kationt radionuklidu reagovat s přítomným ligandem v roztoku za vzniku komplexu. Takto 

vzniklé sloučeniny prokazují vysokou míru stability.[1, 2]  
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U porézních materiálů velmi záleží na poměru mezi pevnou složkou a póry. Tento 

poměr lze stanovit pomocí určení objemu adsorbovaného plynu. Tato vlastnost je vlastností 

kvalitativní a ovlivňuje možné využití materiálu. [3] 

Nejvhodnější porézní materiály pro záchyt radionuklidů mají velikost pórů v rozmezí 

1 – 100 nm. Mezi důležité vlastnosti pak patří též celková velikost povrchu, porozita (poměr 

objemu pórů k celkovému povrchu materiálu, nejčastěji se hodnoty pohybují mezi 0,2 – 0,95), 

propustnost, míra schopnosti sorpce, tepelná a chemická stabilita, životnost a finanční náklady 

na přípravu. Rovněž důležitá je vysoká adsorpční kapacita, vysoká selektivita, vhodná 

adsorpční kinetika a vhodné mechanické vlastnosti studovaných materiálů. [3,4,5,] 

  

Materiál a metody 

Jedním ze studovaných materiálů je hydroxyapatit 1 ve formě prášku, připravený dle 

[6] podle schématu:   

Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 + NH4OH → Ca10(PO4)6(OH)2     

 

[I.] 

 

Modifikací metody přípravy [6] přidáním dusičnanu barnatého (LACHEMA, 2 ml) k 

1,2M dusičnanu vápenatého (LACHEMA, 1 ml) a postupným přidáváním této směsi do 0,8M 

roztoku hydrogenfosforečnanu amonného při pH 11-12 udržovaného pomocí 25%-vodného 

roztoku amoniaku [II.] byl připraven směsný hydroxyapatit 2. 

Ba(NO3)2 + Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 + NH4OH → Ca5Ba5(PO4)6(OH)2     

 

[II.] 

 

Přídavkem radiačně připraveného koloidního stříbra byl připraven hydroxyapatit 3 

[III.]. Nejdříve byla připravena směs dusičnanu stříbrného (LACHEMA, 0,8 g), propan-2-olu 

(ROTISOLV® HPLC, 10 obj.%), acetonu (Sigma-Aldrich, 1 obj.%), která byla doplněna 

destilovanou vodou na celkový objem 1,5 litru. K této směsi byl přidán 1,2 g cetriominium 

bromidu (Sigma-Aldrich). Pomocí fotochemického reaktoru o výkonu 75 W byla připravena 

směs obsahující koloidní stříbro. Jedna polovina získané směsi byla přidána k 8,5 g 

hydrogenfosforečnanu amonného (roztok 1) a druhá polovina k 8,5 g dusičnanu vápenatého 

(roztok 2). Roztok 2 byl následně za stálého míchání a v inertní atmosféře (N2) přikapán 

k roztoku 1, přičemž pH bylo udržováno v rozmezí 10 - 11. Vzniklá sraženina byla zfiltrována 

za přetlaku inertního plynu a sušena v exsikátoru.  
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AgNO3 + Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 + NH4OH → Ca5Ag5(PO4)6(OH)2 

 

[III.] 

 

 Kompozitní materiál hydroxyapatit-polyakrylonitril 4 byl připraven úpravou 

hydroxyapatitu 1 následujícím způsobem. Přibližně 1 g 100% polyakrylonitrilu (PAN) bylo 

rozpuštěno v ca 15 g dimethylsulfoxidu (DMSO). V této směsi bylo suspendováno 124 mg 

hydroxyapatitu 1 za použití ultrazvuku (10 %, 50 °C, 8 bar). Vzniklá suspenze byla 

granulována a DMSO vymyt vodou. 

Za účelem záchytu radionuklidů byly také studovány porézní sorbenty na bázi 

silikagelu impregnované N,N,N´,N´-tetraoktyldiglykolamidem (TODGA) (vzniká 

makroporézní materiál 5) [7,8]. V prvním kroku byl silikagel (Sigma-Aldrich, ca 82 g) 

suspendován ve 350 ml toluenu (Lachner), následně byl za stálého míchání přidán styren 

(přečistěný, 15,5 ml), divinylbenzen (přečistěný, 3,5 ml) a 0,26 g 2,2′-Azobis(2-

methylpropionitril) (Sigma-Aldrich). Reakce probíhala za stálého míchání při 90 °C po dobu 

20 hodin. Poté byl odpařen toluen a produkt byl vysušen na vakuové lince. Následně byl tento 

produkt dvakrát promyt methanolem (Fisher scientific - na 10 g vzorku 100 ml methanolu) a 

opět vysušen. Impregnace TODGou byla provedena následovně: TODGA byla rozpuštěna 

v dichlormethanu a přidána k čistému vzorku silikagelu-PS (hmotnostní poměr 

TODGA : vzorek : dichlormethan = 1 : 2: 20). Impregnace probíhala po dobu jedné hodiny za 

stálého míchání a teploty 50 °C. Poté byl dichlormethan odpařen a produkt dosušen 

v exsikátoru. Reakční schéma je znázorněno na Obr. 1. 
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Obr. 1. Reakční schéma SiO2-PS-TODGA 5 
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Orientační měření velikosti povrchů bylo provedeno na přístroji Geotest, který byl 

vyroben v n.p. Brno, úsek Uhřinov v roce 1972. Měření povrchů pobíhá na základě porovnání 

sorpce dusíku mezi standardem (TiO2 s povrchem 48,88 m2/g) a stanovovaným vzorkem.  

Schopnost záchytu u vybraných vzorků byla testována 223Ra nanášeném ve formě 

dusičnanu ve vodném roztoku na kolonu obsahující jeden z výše uvedených sorbentů 

(hmotnost navážky přibližně 0,100 g). Po nanesení roztoku s 223Ra byla kolona promývána 

destilovanou vodou. Byly jímány frakce o objemu 1 ml. Aktivita jednotlivých frakcí byla 

měřena na scintilačním detektoru CII CRC-55tW se studnovým krystalem.  223Ra bylo získáno 

elucí z generátoru 227Ac/227Th/223Ra připraveného sorpcí 227Ac (ve směsi 0,7M HNO3 s 80% 

MeOH) na iontoměnič Dowex-1.  

Dále byly vzorky testovány v UJV  Řež, a.s. na záchyt 137Cs, 85Sr a 152Eu. Při těchto 

experimentech byl objem vodné fáze 3 ml, poměr fází 150 ml/g, doba třepání 24 hodin. 

 

Výsledky a diskuze 

Výsledky měření velikosti povrchů pro vybrané vzorky (1, 3 a 5) jsou uvedeny 

v Tab. 1. Měřením bylo zjištěno, že hodnoty poměru S/m (poměr povrchu k navážce) je u 

vzorků 1 a 5 na spodní hranici měřitelnosti. Největší relativní povrch oproti tomu má vzorek 

3. 

 

Tab. 1. Výsledky měření povrchů u vybraných vzorků 
S/m – poměr povrchu vzorku k jeho navážce, m – hmotnost navážky, S – povrch 

 

Vzorek S/m [m2/g] m [g] S [m2] Průměr signál - plocha 

Standard  48,88 1,000 4,888 360 475 

1 2,0 0,108 0,2 15 682 

3 174 0,104 18,0 39 301 

5 2,0 0,236 0,5 34 994 

 

 U vzorků 1, 3, 4 a 5 bylo provedeno měření záchytu 223Ra při různých pH. Výsledky 

 měření na studnovém detektoru jsou uvedeny v Tab. 2. Z uvedeného je patrné, že vzorky 1 

a 3 zachytávají 223Ra velmi dobře. Aktivity jednotlivých frakcí o mnoho nepřesahují hodnotu 

pozadí – 19 cps, a na kolonce zůstává většina nanesené aktivity. Oproti tomu vzorky 4 a 5 

radionuklidy propouštějí. U vzorku 5 dochází k uvolnění v průběhu eluce, kdežto u vzorku 4 

dochází k průtoku radionuklidů již od první frakce a vůbec nedochází k jejich retenci. 
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Rozdílné hodnoty nanesené aktivity a součtu aktivit frakcí jsou dány především rozpadem 
223Ra v čase či rozdílnou geometrií měření. 

 

Tab. 2. Výsledky měření na studnovém detektoru pro záchyt 223Ra 
Naneseno – vstupní aktivita zásobního roztoku přepočtena na nanášený objem, kolonka – vzorek obsahující 

testovaný sorbent, hodnota pozadí – 19 cps, uvedené hodnoty nejsou korigovány na hodnotu pozadí 
 

vzorek 
Aktivita [cps] 

1 3 4 5 

prostředí pH 10-11 pH 7 pH 4 pH10-11 pH 7 pH 4 pH 7 pH 10-11 pH 7 pH 4 

naneseno 2062 1856 1379 2062 1856 1379 1704 2062 1856 1379 

frakce 1 36 33 28 20 21 18 543 21 23 116 

frakce 2 24 25 24 20 18 19 152 20 76 668 

frakce 3 21 25 19 20 18 19 93 23 87 34 

frakce 4 21 24 20 21 21 20 67 496 877 70 

kolonka 1564 1472 1107 852 894 748 799 1458 283 218 

 

 Výsledky studia sorpce 137Cs, 85Sr a 152Eu na vzorky 1, 2, 3, 4 i 5 ve vodné fázi jsou 

uvedeny v Tab. 3. Vzorky založené na hydroxyapatitu vykazují vysokou sorpční schopnost 

pro stroncium (83,2 až 96,1 % v závislosti na materiálu). Toto je dáno tím, že Sr2+ jsou 

analogy Ca2+. Pro cesium vykazuje nejvyšší sorpční schopnost makroporézní sorbent 5 

(30,1%). Pro europium vykazují všechny testované materiály 1 - 5 (4 nebyl testován) poměrně 

vysoké sorpční schopnosti. Nejvyšší pak (98,6 %) vykazuje vzorek 2.  

 

Tab. 3. Výsledky sorpčních vlastností pro 137Cs, 85Sr a 152Eu 
 

Radionuklid 137Cs 85Sr 152Eu 

Sorbent Sorpce [%] pH Sorpce [%] pH Sorpce [%] pH 

1 n.s. 8.9 83.2 8.6 67.4 8.7 

2 n.s. - 93.5 - 98.6 - 

3 n.s. 6.8 96.1 6.9 74.3 7.1 

4 7.3 - 94 19.7 - - 

5 30.1 8.0 22.0 8.0 91.7 7.7 

 

Závěr 

 Experimenty ukazují, že materiály 1 - 3 mají velmi dobré sorpční vlastnosti vůči 85Sr 
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(více než 83 %) a dobré vůči 152Eu (více než 67 %). Materiály 1 a 3 též vykazují velmi dobré 

sorpční vlastnosti k 223Ra. Kompozitní materiál 4 má velmi dobré sorpční vlastnosti pro 85Sr 

(94 %). Makroporézní materiál 5 vykazuje velice dobré sorpční vlastnosti pro 152Eu. 

Z celkových výsledků je patrné, že získané materiály jsou vhodné pro záchyt určitých typů 

radionuklidů. 
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Abstract 
 Gamma spectrometric determination of 126Sn in radioactive waste samples 

A new method employing TEVA® resin from Eichrom Technologies for determination of 126Sn in 
nuclear waste was developed. The influence of stable tin carrier and hydrochloric acid concentration on the 
separation and chemical yield of 113Sn was tested. The method is suitable for the separation of 126Sn isotope from 
hydrochloric acid solution. For the determination of 126Sn from radioactive waste samples, tin was first 
precipitated with ammonium sulfide in 0.5 mol·dm-3 HCl, dissolved in concentrated HCl, loaded in 1 mol·dm-3 
HCl on TEVA® resin column and eluted with 2 mol·dm-3 HNO3 acid. Eluted tin fraction was directly measured 
by gamma spectrometry on HPGe detector. 

 
Keywords: Sn-126 separation; TEVA® Resin; Nuclear waste; Gamma spectrometry 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Efektívna identifikácia, separácia a posúdenie štiepnych a aktivačných produktov 

pochádzajúcich z jadrovoenergetických zariadení sú potrebné pre ochranu životného 

prostredia a ľudskej populácie od mutagénneho ionizujúceho žiarenia. Popri 

najnebezpečnejších produktoch štiepenia s vysokým výťažkom, akými sú 137Cs a 90Sr, ktoré 

majú relatívne krátke doby polpremeny, nesmieme zabúdať ani na iné, dlho žijúce prvky 

tvorené v aktívnej zóne reaktorov akými sú 239Pu, 94Nb, 129I, 93Zr alebo 126Sn. V našich 

predchádzajúcich prácach sme stanovovali 239Pu [1], 93Zr [2], 94Nb [3]  a 90Sr [4] využitím 

rôznych rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z elektrárni na území SR. V našom novom 

testovaní sme sa zamerali na stanovenie 126Sn, ktorý je dlho žijúci beta žiarič s dobou 

polpremeny približne 2.35 × 105 rokov. Ako produkt štiepenia, jeho hlavným prírodným 

zdrojom je spontánne štiepenie 238U s pomerom v zemskej kore  126Sn/Sn menej ako 10-14. 

Hlavnou zložkou 126Sn v životnom prostredí je teda umelý produkt, ktorého koncentrácie 

môžu lokálne dosahovať zvýšené hodnoty [5]. 

 Kinard a iný sa pokúsili izolovať 126Sn pomocou iónovýmennej procedúry 

z špecifického kalu využitím gama pulznej analýzy na meranie dcérskeho produktu 126Sb (T1/2 

= 12.4 d). Táto procedúra vyžadovala vysoký dekontaminačný faktor pre 137Cs. Pred 

separáciou je pridaný Sn nosič, roztok s 9 mol·dm-3 HCl podlieha iónovýmene a následne sa 

cín eluuje s 0.1 mol·dm-3 HCl. Vzorka potom môže byť analyzovaná pomocou LSC pre 126Sn 

alebo práve pomocou spomínanej gama pulznej analýzy pre 126Sb po jeho vrastení [6]. 
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 Zhang a Yang použili anión výmennú metódu bez pridania nosiča zo vzoriek 

vysokoaktívneho kvapalného odpadu. Polyvinyl trimetylamínový typ resinu aniónový menič, 

ktorý sa nachádza v sklenej kolóne obsahujúcej 1 ml resinu. Kolóna je kondiciovaná s 6 

mol·dm-3 HCl, pričom roztok obsahujúci 126Sn a upravený na 0.5 ml 6 mol·dm-3  HCl je 

prepustený cez kolónu. Kolóna je následne premytá 6 ml 6 mol·dm-3  HCl a eluovaná s 10 ml 

10 mol·dm-3 HNO3/0,1 mol·dm-3  HCl. Výťažky 126Sn dosahovali viac ako 90% [7]. 

 Počas našich experimentov sme využili sorbent TEVA® Resin na zachytávanie Sn4+ 

katiónov z rôznych odpadov získaných z JE Mochovce. 

 
 
Materiál a metódy 

TEVA® Resin (50-100 µm alebo 100-150 µm) bol dodaný firmou Eichrom Industries. 
113Sn (certifikovaný roztok od Českého Metrologického Inštitútu pod číslom No. 9031-OL-

657/12) bol pridávaný do každej vzorky ako stopovač výťažkov. Všetky iné použité 

chemikálie sú bežne dostupné kyseliny a iné látky. 

 

Optimalizácia separačnej metódy 

 10 ml 7 mol·dm-3 HCl bolo označených s 113Sn a bolo pridané 6-7 mg stabilného 

nosiča cínu. Vzorka bola nanesená na 0.3 g sorbent TEVA® Resin, ktorý bol kondiciovaný 10 

ml 7 mol·dm-3  HCl a 113Sn bol eluovaný s rôznymi objemami 2 mol·dm-3  HNO3 (5 - 20 ml). 

Eluovaná frakcia bola meraná na gama detektore pri energií 392 keV pre 113Sn. Optimalizácia 

pre stanovenie vplyvu koncentrácie nosiča a kyseliny chlorovodíkovej bola vykonávaná tým 

istým postupom s variabilnými koncentráciami. 

 

Metóda separácie cínu z rádioaktívnych odpadov 

Rôzne množstvá (3 - 30 ml) evaporovaného koncentrátu z JE Mochovce boli 

testované. Alikvotná čiastka koncentrátu bola odobraná, do neho boli pridané 7 mg Sn nosiča 

a 113Sn stopovač. Koncentrovanou HCl sme upravili hodnotu celej koncentrácie vzorky na 0,5 

mol·dm-3  HCl. Zrazenina SnS2 bola získaná pridaním určeného množstva (NH4)2S  (100 - 

500 µl). Precipitát bol odcentrifugovaný (10 min, 4000 o/min), premytý deionizovanou vodou 

a rozpustený v teplej HCl. Celkovo sa vzorka upravila na 1 mol·dm-3  HCl koncentráciu. Po 

prejdení cez kolónu s TEVA® Resinom bol cín eluovaný s 10 ml 2 mol·dm-3  HNO3. 

Meranie vzorky 
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Po eluácií izotopov cínu z kolóny boli vzorky priamo merané použitím HPGe 

detektora (ORTEC, 20% relatívna účinnosť), pri energii píku 391,6 keV pre chemický 

výťažok 113Sn. Aktivita 126Sn bola vyhodnotená meraním gama žiarenia dcérskeho 

izotopu 126mSb po dosiahnutí rovnováhy pri energiách píkov 666,3 resp. 695 keV. Gama 

detektor bol kalibrovaný certifikovanými gama štandardami Českého Metrologického 

Inštitútu. 

 
 
Výsledky a diskusia 
 
Metóda separácie cínu, vplyv množstva nosiča a koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej 

Vplyv obsahu nosiča cínu na separáciu 113Sn pomocou TEVA® Resin sorbentu bol 

testovaný pridávaním rôznych množstiev nosiča v rozmedzí od 1.38 po 15 mg do vzorky. 

Modelové vzorky obsahovali 10 ml 7 mol·dm-3  HCl a po pridaní nosiča a stopovača boli 

nanesené na kolónu s 0.3g TEVA® Resinu, predtým kondiciovanú 10 ml 7 mol·dm-3  HCl. 

Prietoková rýchlosť bola približne 0.8 ml/min. Eluácia prebiehala s 10 ml 2 mol·dm-3  HNO3. 

Z výsledkov bolo vyhodnotené, že separácia cínu je kvantitatívna do 7 mg množstva nosiča. 

Pre ďalšie vzorky bola vybraná práve táto koncentrácia.  

Sn4+ v médiu, obsahujúcom HCl v o určitej koncentrácií, tvorí veľmi stabilný SnCl6
2-. 

Tetravalentný cín vykazuje vysokú mieru retencie v rozmedzí od 0.1 po 10 mol·dm-3  HCl. 

Keď je koncentrácia vyššia ako 10 mol·dm-3  HCl, výťažky klesajú pod 80%. Pre naše účely 

sme ako prijateľnú koncentráciu HCl použili 1 mol·dm-3. 

 

Separácia cínu zo vzoriek rádioaktívneho odpadu 

Koncentráty rôznych objemov (3 - 30 ml), pochádzajúce z JE Mochovce, boli použité 

na testovanie separačnej metódy. Pred aplikáciou na kolónu  s TEVA® Resinom boli vzorky 

upravené precipitačnou metódou za tvorby SnS2. Sulfid cínnatý môže byť kvantitatívne 

precipitovaný pridaním H2S do bezkyselinového roztoku  soli cínu. Toto však nefunguje, ak je 

prítomná  HCl, kvôli formácií SnCl6
2-. Na vytvorenie zrazeniny SnS2 sme použili (NH4)2S 

(>= 20% - < 25 %).  Vzorky boli upravené na koncentráciu HCl pod 0.5 mol·dm-3  potrebnej 

na vytvorenie zrazeniny SnS2. Zrazenina bola odcentrifugovaná od zvyšného roztoku a 

rozpustená v teplej koncentrovanej HCl. Pridaním deionizovanej vody sa zníži koncentrácia 

HCl na potrebnú úroveň 1 mol·dm-3. Takto upravená vzorka je nanášaná na kolónu s TEVA® 

Resin, ktorá bola tiež kondiciovaná s 1 mol·dm-3  HCl. 126Sn je eluovaný s 10 ml 2 mol·dm-3  

HNO3.  
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Chemické výťažky cínu sa nachádzali v rozmedzí 65 – 68 %. Eluované frakcie Sn boli 

merané na HPGe detektore a neobsahovali žiadnu kontamináciu gama emitujúcimi 

rádionuklidmi, akými sú 60Co, 137Cs a 54Mn, s dekontaminačnými faktormi (Df) vyššími ako 

21 000 pre 60Co a 54Mn a 100 000 pre 137Cs. Hlavným kontaminantom však ostalo 110mAg, 

pričom 90% tohto izotopu sa zráža s SnS2. Df pre 110mAg v eluovanej frakcii bol 150, väčšina 

z neho ostala na kolóne. Kvôli odstráneniu pretečenej časti, jednoduchá precipitácia s AgCl 

bola aplikovaná, pridaním 2 mg Ag+ nosičového roztoku a 1 mol·dm-3 HCl. Biely precipitát 

bol prefiltrovaný striekačkovým 0,45 µm filtrom. Táto procedúra odstraňuje 99% 110mAg s 

konečným Df 1060. Aktivita 126Sn bola vyhodnotená meraním gama žiarenia dcérskeho 

izotopu 126mSb po dosiahnutí rovnováhy (200 min po eluácií) pri energiách píkov 666,3 

resp. 695 keV. 126Sn nebol meraný cez energie  87,6 a 86,9 keV, kvôli kontribúcií izotopov 

olova v tienení detektora. Vo všetkých vzorkách koncentrátov boli aktivity 126Sn pod MDA, 

čo boli očakávané výsledky, keďže ku kontaminácií by došlo iba v prípade úniku z jadrového 

paliva. Minimálne detekovateľné aktivity boli kalkulované pomocou Currieho rovnice [8] a sú 

uvedené v tabuľke 1 a tabuľke 2. Na obrázku 1 je uvedené gama spektrum finálnej frakcie 

cínu z koncentrátu vzorky č. 3896.  

 

Tab. 1. Minimálne detekovateľné aktivity sledovaných rádionuklidov 

Vzorka  
(lab. číslo) 

Objem  
(ml) 

a (54Mn)  
(Bq.dm-3) 

a (60Co)  
(Bq.dm-3) 

a (137Cs)  
(Bq.dm-3) 

3896 30 3,17 E+01 6,48 E+02 9,0 E+03 

4843 30 4,68 E+02 1,09 E+03 1,23 E+03 

5282 30 8,91 E+01 8,35 E+03 2,73 E+05 

5281 20 9,38 E+02 9,64 E+05 4,17 E+04 

4196 10 2,71 E+03 2,36 E+04 2,76 E+05 

 
 

Tab. 2. Minimálne detekovateľné aktivity sledovaných rádionuklidov 

Vzorka  
(lab. číslo) 

Objem  
(ml) 

a (110mAg) 
(Bq.dm-3) 

a (126Sn) R (113Sn) 
(%)  (Bq.dm-3) 

3896 30 2.60 E+01 <2.9 76 

4843 30 2.24 E+02 <3.4 65 

5282 30 2.25 E+02 <3.1 72 

5281 20 2.84 E+03 <4.0 82 

4196 10 7.30 E+03 <7.5 88 
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Obr. 1 Gama spektrum finálnej frakcie cínu z koncentrátu vzorky č. 3896. 

 
 
Záver 

 Počas posledných rokov bola aplikácia sorbentov extrakčnej chromatografie na 

stanovenie rádionuklidov v rôznych matriciach populárna kvôli mnohým výhodám, akými sú 

jednoduchá manipulácia, redukcia použitých reaktantov, redukcia časovej a ekonomickej 

náročnosti či zlepšenie hodnôt výťažkov a celkovej efektivity. Použili sme sorbent TEVA® 

Resin na stanovenie 126Sn zo vzoriek rádioaktívneho odpadu , pochádzajúceho z Mochoviec, 

pričom sme využili precipitáciu s SnS2, čo nám ponúklo elegantnú možnosť vyhnúť sa 

náročným krokom purifikácie, potrebnej na analýzu v rámci tejto zložitej matrice. Atestácia 

tejto metódy bola úspešná, vďaka čomu sa rozšíril potenciál využitia sorbentu TEVA® Resin 

nielen na doposiaľ skúmané rádionuklidy a matrice, ale aj na ďalšie testovanie iných 

rádionuklidov so zameraním na kontinuálne sekvenčné stanovenie. 
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Abstract 

Improvement of the Efficiency of Förster Resonance Enery Transfer in the Hybrid - Cyanine dyes / 
Smectite Systems Using Chemical Premodification of Smectites Surface. 

Nanofabrication of hybrid materials is essential for the next generation of miniaturized devices. One 
group of hybrids are the systems composed of fluorescent dyes embedded in smectites. The adsorption of organic 
dyes on smectite surface is accompanied by molecular aggregation, which can have adverse effects on 
photophysical properties of hydrids. Several methods to prevent aggregation of dyes have been described. One of 
them is premodification of clay surface with ionic surfactants. A synthetic smectite Sumecton pretreated by three 
various surfactant additions was used like host system. Two cationic cyanine dyes were used like photofunction 
part of hybrids. The efficiency of FRET between cyanine dyes and impact of dye aggregation on it were studied. 
We can conclude, that improvement of aggregation play important role in the construction of hybrids with high 
efficiency of FRET. All of the surfactant additions have been proven to prevent aggregation of dyes on smectite 
surface. The length of alkyl chain of surfactant was recognized as a major factor of the aggregation control. 
 

Keywords: Hybrid materials; clay minerals; cyanine dyes; FRET; dye aggregation. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Štúdium hybridných materiálov na báze organických farbív a vrstevnatých silikátov, 

napríklad smektitov je zaujímavé z hľadiska ich potenciálneho využitia v oblasti fotochémie 

a fotofyziky [1]. Smektity pozostávajú z nanočastíc, ktoré sú vďaka izomorfným substitúciám 

v štruktúre nositeľmi záporného náboja. Náboj je kompenzovaný hydratovanými 

vymeniteľnými katiónmi v medzivrství, ktoré môžu byť vymenené, napríklad za organické 

katiónové molekuly [2, 3].  

Adsorpcia organických farbív na povrchu smektitov je často sprevádzaná tvorbou 

molekulových agregátov. Agregáty môžu byť popísané ako samousporiadané 

supramolekulové štruktúry jednoduchých molekúl, ktoré interagujú pomocou 

elektrostatických a slabých van der Waalsových síl [4]. Vzhľadom na delokalizáciu  π – 

elektrónov v agregátoch pozorujeme charakteristické excitonické absorpčné pásy pri vyšších 

(J – agregáty), respektíve nižších (H – agregáty) vlnových dĺžkach v porovnaní s monomérnou 

formou molekúl. Charakteristickou vlastnosťou H - agregátov je slabá luminiscencia 

a zhášanie luminiscencie koexistujúcich častíc. Na druhú stranu J – agregáty preukazujú 
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vysokú luminiscenciu, ale aj iné zaujímavé vlastnosti [4 - 6]. Preto môžme tvrdiť, že 

agregácia je závažným problémom prípravy fotoaktívnych hybridných materiálov na báze 

organických farbív na anorganicých nosičoch. Bolo popísaných niekoľko metód 

predchádzania agregácie farbív [5 - 7]. Jednou z nich je metóda premodifikácie povrchu 

ílového minerálu pomocou iónových surfaktantov, ako sú alkylamónne katióny s dlhými 

alkylovými reťazcami [7]. 

Adsorpcia dvoch štruktúrne navzájom odlišných katiónových farbív na povrchu 

ílových minerálov môže viesť k vzniku komplexnejších systémov a je sprevádzaná rôznymi 

chemickými a fyzikálnymi interakciami. Jednu z možných fyzikálnych interakcií predstavuje 

Försterov rezonančný prenos energie (FRET) [8].  FRET je jav, pri ktorom excitovaná 

donorová molekula (ED) relaxuje, pričom odovzdáva svoju excitačnú energiu akceptorovej 

molekule v základnom elektrónovom stave (EA), ktorá prechádza do elektrónovo 

excitovaného stavu. Tento nežiarivý prechod energie nastáva vplyvom interakcie dipól-dipól 

medzi ED a EA molekulami. Môže byť pozorovaný vďaka redukcii emisie žiarenia ED 

a naopak, zvýšeniu emisie žiarenia EA pri určitých excitačných vlnových dĺžkach. Pre 

uskutočnenie FRET je nevyhnutné splnenie dvoch hlavých podmienok: (i) vzdialenosť medzi 

EA a ED molekulami nesmie byť väčšia ako je Försterova vzdialenosť (1 – 10 Å) a (ii) 

emisný pás ED a absorpčný pás EA sa musia prekrývať. Práve príprava hybridných materiálov 

založených na anorganických nosičoch ako sú ílové minerály je metóda, ktorá umožňuje 

splenie podmienky Försterovej vzdialenosti a teda aj uskutočnenia FRET, na rozdiel od 

inaktívnych homogénnych roztokov farbív [8 - 11].  

Cieľom práce bolo optimalizovať podmienky uskutočnenia FRET medzi dvomi 

katiónovými cyanínovými farbivami adsorbovanými na provrchu smektitu v koloidných 

roztokoch, ako aj na tenkých filmoch pripravených metódou samouspriadania, so zameraním 

na úpravu agregácie farbív pomocou alkylamónnych surfaktantov.  

 

Materiál a metódy 

V tejto práci bol použitý syntetický saponit Sumecton Kunimine Ind. Co (Sum), 

ktorého štruktúrny vzorec je: Na0.49Mg0.14[(Si7.20Al 0.80)O20(OH)4]. Tento materiál je vysoko 

čistý syntetický saponit, ktorý je ľahko dispergovateľný a vytvára stabilnú vodnú suspenziu. 

Jeho katiónová výmenná kapacita je 0.87 ± 0.05 mmol g-1[8]. Ako fluorescenčné farbivá boli 

použite dve cyanínové farbívá,  3,3'-dietyltiacyanín iodid - NK88 a 3,3'-dietyl–9-

etyltiakarbocyanín iodid - NK737 čistoty 99% od firmy Sigma Aldrich. Molekulová štruktúra 
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farbív je zobrazená na Obr. 1. Smektit ani cyanínové farbivá neboli pred použitím 

upravované.  

 

 

 

 
 

Obr.1. Štruktúra cyanínových farbív NK88 a NK737 
 

Na premodifikáciu smektitu a kontrolu agregácie farbív boli použité prídavky 

surfaktantov alkylamónnych katiónov označených ako C12 (dodecyltrimetylammónium 

bromid), C16 (hexadecyltrrimetylammónium bromid) a C18 (octaecyltrimetylammónium 

bromid) podľa dĺžky alkylamónneho reťazca od firmy Sigma Aldrich.    

Disperzné roztoky pre štúdium agregácie boli pripravené  vo finálnych koncentráciách 

farbivo/Sum 0,05 mmol.g-1. Disperzie Sum boli pred adsorpciou farbív predupravené 

interkaláciou alkylamónnych katiónov s koncentráciou 1x10-4 mol.dm-3 (etanolový roztok). 

Tenké filmy boli pripravené na kremenných sklíčkach metódou samousporiadania 

použitím vodnej suspenzie Sum o koncentrácii 0,5g/100ml. Použité kremenné sklíčka boli 

čistené roztokom H2SO4/H2O2 (7:3) 30 min pri 90°C [8, 9]. Vzorky boli predupravené 

interkaláciou aklylamónnych surfaktantov (C12, C16 alebo C18) v etanolovom roztoku 

s koncentráciou 1x10-4 mol.dm-3. Následne prebiehala interkalácia cyanínových farbív NK88 

a NK737 s koncentráciou 1x10-5 mol.dm-3 (etanolový roztok), respektíve ich zmesi v pomere 

1:1. Takto boli pripravené vzorky obsahujúce anorganickú zložku Sum, žiaden, alebo jeden zo 

surfaktantov C12, C16, C18 a farbivo NK88 a/alebo farbivo NK737. 

Absorpčné spektrá všetkých pripravených systémov boli namerané na absorpčnom 

spektrofotometri Varian, (CARY 100) vo viditeľnej oblasti spektra. Pomocou týchto spektier 

je možné popísať priebeh interakcie farbív so Sum a popísať ich agregáciu. Emisné spektrá 

boli namerané na fluorescenčnom spektrofotometri FluoroLog (Horiba, Jobin Yvon). Exitácia 

prebiehala pri vlnovej dĺžke 390 nm, ktorá je selektívna pre excitáciu farbiva NK88 ako ED 

v systéme FRET.  

 

Výsledky a diskusia 

Kontrola agregácie farbív je dôležitou súčasťou výskumu funkčných vlastností 

hybridných materiálov na báze ílových minerálov a organických farbív. Hlavnú úlohu v týchto 
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systémoch zohráva pri agregácii hustota náboja ílového minerálu na jeho povrchu. Prídavok 

alkylamónnych surfaktantov spôsobí zmenu tejto hustoty. Na Obr. 2. môžme vidieť zmenu 

agregácie ako farbiva NK88, tak aj farbiva NK737 po prídavku alkylamónnych surfaktantov 

po 24 hodinách. Absorpčný pás monomérnej formy molekuly NK88 (Obr. 2/a) sa nachádza 

pri vlnovej dĺžke 422 nm. Môžeme pozorovať, že pri prídavku Sum je prevažujúcou formou 

tzv. H – dimérová forma farbiva pri vlnovej dĺžke 401 nm. V tomto systéme pozorujeme aj 

vznik H – agregátov pri 382 nm a J – agregátov pri 450 nm. Prídavkom alkylamónnych 

katiónov sa úplne zamedzil vznik J – agregátov a čiastočne aj H – agregátov. Najvýznamnejší 

efekt pozorujeme po prídavku katiónu C12, kde absorpčný pás monomérnej formy farbiva 

prevyšuje H – dimérovú formu. Farbivo NK737 (Obr. 2/b) po interakcii so Sum vytvára 

veľmi výraznú H – dimérovú formu s absorpčným pásom pri vlnovej dĺžke 511 nm. 

Monomérna forma má absorpčný pás pri 544 nm a J – agregáty pri 579 nm. H – agregáty 

neboli pozorované. Prídavok alkylamónnych katiónov opäť zamedzil tvorbe J – agregátov 

a zmenil pomer H – dimérnej formy voči monomérnej forme farbiva. Aj v prípade tohto 

farbiva sme pozorovali najvyšší účinok pri alkylamónnom katióne C12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2. Vplyv prídavku alkylamónnych surfaktantov na agregáciu farbív NK88 a NK737 
v disperzii Sum 

 
Prídavok alkylamónnych katiónov má výrazný vplyv aj na ustálenie rovnováhy 

agregácie v čase. Na Obr 3 vidíme zmenu agregácie farbiva NK 88 s disperzii Sum bez (Obr. 

3/a) a s prídavkom surfaktantu C12 (Obr. 3/b) s časom. Na obrázku 3/a vidíme, že s časom sa 

významným spôsobom mení pomer intenzít absorpčných pásov H – dimérnej a monomérnej 

formy farbiva. Na Obr. 3/b pozorujeme, že alkylamónny surfaktant C12 tejto zmene 

zabraňuje. Rovnaký, respektíve podobný priebeh má aj ustaľovanie rovnováh po prídavku 

surfaktantov C16 a C18 v prípade oboch farbív NK88 a NK737 (nie je zobrazené).  

350 400 450 500

 bez C
x

 C12
 C16
 C18

A
b

so
rb

an
ci

a

λ [nm]

Sum/C
x
/NK88

422 nm

401 nm

450 nm

382 nm

a

450 500 550 600 650

 bez C
x

 C12
 C16
 C18

A
b

so
rb

an
ci

a

λ [nm]

Sum/C
x
/NK737

544 nm

511 nm

579 nm

b

900



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3. Vplyv prídavku alkylamónneho surfaktantu C12 na zmenu agregácie farbiva NK88 v čase 
v disperzii Sum 

 
Vplyv kontroly agregácie na účinnosť FRET vidíme na Obr. 4, kde pozorujeme 

zmenu fluorescenčných spektier tenkých filmov hybridných systémov po prídavku 

alkylamónnych surfaktantov. Fluorescenčné spektrá boli merané pri excitačnej vlnovej dĺžke 

390 nm, ktorá je selektívna pre farbivo NK88 a farbivo NK737 pri nej vykazuje veľmi nízke 

intenzity emisie (nie je zobrazené). Dôkazom uskutočnenia FRET je zníženie emisných pásov 

ED farbiva NK88 a výrazné zvýšenie emisných pásov EA farbiva NK737. Prevencia 

agregácie vplýva na intenzitu emisie EA molekúl. Preto môžeme konštatovať že forma, v akej 

sa farbivá nachádzajú v systéme má významný vplyv na účinnosť FRET a na výslednú emisiu 

žiarenia EA farbiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4. Vplyv prídavku alkylamónnych surfaktantov na účinnosť FRET v hybridných systémoch 
Sum/NK88/NK737 na tenkých filmoch pripravených metódou samousporiadania 
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Záver 

Práca študuje možnosti úpravy agregácie farbív v hybridných systémoch 

smektit/cyanínové farbivo pomocou predúpravy ílového minerálu prídavkom alkylamónnych 

surfaktantov s rôzne dlhým alkylovým reťazcom. Agregácia má výrazný vplyv na 

fotofyzikálne vlastnosti daných hybridných systémov. Vďaka predúprave ílového minerálu 

sme pripravili koloidné roztoky s rôznou mierou agregácie. Následne boli pripravené tenké 

filmy viaczložkových hybridných systémov, kde úprava agregácie viedla k zvýšeniu účinnosti 

FRET.  
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Abstract 

Effect of selected plant extracts on viability of breast cancer cells 
Chemotherapy is, besides the surgery, one of the most efficient approach to treatment of cancer diseases. 

However, chemotherapy is often not well tolerated by patient. Resistance to chemotherapy is a major obstacle to the 
effective treatment of many tumor types. Therefore  research of new anticancer compunds is needed.   

Our aim was to identify plant extracts, which decrease the viability of  breast cancer cells. We used MTT 
test for assessment of cytotoxic effect of selected extracts. We found an exctract which is cytotoxic for cancer cells 
but does not affect ability of normal cells to reduce MTT. 
 

Keywords:  breast cancer cells; plant extracts; MTT. 

 

Úvod a formulácia cieľa  

V súčasnosti je chemoterapia, okrem chirurgického zákroku, najúčinnejšou liečbou 

nádorových ochorení. Často sa však stáva, že  podávané chemoterapeutikum má pozitívny efekt 

iba u časti onkologických pacientov. Hlavnou prekážkou v terapií mnohých nádorov je 

rezistencia na zvolené liečivo. Hoci protinádorový účinok zvolenej látky spomalí rast nádoru, v 

mnohých prípadoch je účinok iba krátkodobý [1].  Preto je dôležité hľadať nové látky s 

protinádorovým účinkom. 

Rakovina prsníka predstavuje najčastejšie nádorové ochorenie u žien 21. storočia [2]. 

Cieľom tejto práce je identifikovať rastlinné extrakty s protinádorovým účinkom. Cytotoxický 

účinok extraktov sme testovali na MCF-7 rakovinových bunkách prsníka použitím 

mitochondriálneho toxického testu (MTT testu).  

 

Materiál a metódy 

Pri štúdiu vplyvu 18 rastlinných extraktov na životaschopnosť buniek sa použila 

modelová bunková línia MCF-7 z nádoru prsníka a zdravá bunková línia fibroblastov BHNF-3 

ako kontrola. 
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Bunková línia MCF-7 predstavuje adherentnú bunkovú líniu, ktorá  vytvára 

jednovrstvovú bunkovú kultúru s časom zdvojenia približne 38 h v in vitro podmienkach. Bunky 

boli kultivované v Dulbecco's modified Eagle's médium (DMEM) [3].  

Bunková línia fibroblastov BHNF-3 je adherentná bunková línia. Bunky boli kultivované 

v Minimal essential medium Eagle (MEME) a použité ako kontrolná línia. 

Cytotoxický účinok vybraných extraktov sme stanovili testom MTT paralelne pri oboch 

líniách. Princípom testu je kolorimetrické stanovenie redukcie rozpustnej žltej tetrazoliovej soli 

(3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid) na modrofialový, vo vode 

nerozpustný formazan. Reakcia je sprostredkovaná mitochondriálnými dehydrogenázami živých 

buniek [3]. Bunky, ktoré nie sú schopné redukovať MTT majú zníženú životaschopnosť. Obe 

bunkové línie sa založili na 96 jamkovú mikrotitračnú platničku.  a ovplyvnili  testovanými 

látkami v dvoch odlišných koncentráciách. Po kultivácii buniek v prítomnosti látok sa k bunkám 

pridala tetrazoliová soľ. Následne sa zmerala absorbancia spektrofotometrom pri vlnovej dĺžke 

550 nm.   

 

Výsledky a diskusia 

Cytotoxicita extraktov bola testovaná na MCF-7 nádorových bunkách a zároveň na 

normálnych BHNF-3 bunkách. Výsledky MTT testu ukazujú, že extrakty 12 a 16 majú 

cytotoxický efekt na MCF-7 (obrázok 1) aj  BHNF-3 bunkové línie (obrázok 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1. Bunková línia MCF-7 po pridaní extraktov a MTT. Vznik modrofialového formazanu v jamkách s 
vitálnými bunkami. Látky číslo 12, 16 a 18 majú cytotoxický efekt na MCF-7 nádorové bunky.  
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Obr. 2. Bunková línia BHNF-3 po pridaní extraktov a MTT. Vznik modrofialového formazanu v jamkách s 
vitálnými bunkami. Látky číslo 12 a 16  majú cytotoxický efekt na BHNF-3 zdravé bunky.  
 

 

Extrakt číslo 18 síce má cytotoxický účinok na MCF-7 rakovinové bunky prsníka 

(obrázok 3) ale nemá žiaden vplyv na redukciu MTT v BHNF-3 bunkách (obrázok 4).  

 

 
Obr. 3. MTT test. MCF-7 bunky inkubované v prítomnosti extraktov 12-18. 
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Obr. 4.  MTT test. BHNF-3 bunky inkubované v prítomnosti extraktov 12-18. 

 

Výsledky MTT testu naznačujú, že extrakt 18 je pre rakovinové MCF-7 bunky toxický 

ale pre normálne BHNF-3 bunky nevykazuje toxický efekt. Extrakt 18 má potenciál byť 

liečivom účinným proti nádorovým bunkám prsníka.  

 

Záver 

          Aj napriek značnému pokroku  v liečbe  nádorových ochorení zostávajú naďalej 

veľkou prekážkou vedľajšie účinky a vznik  rezistencie na zvolené liečivo  počas chemoterapie. 

V tejto práci bola prezentovaná látka s  číslom 18, ktorá má protirakovinový účinok a nie je 

toxická pre normálne bunky. Ďalej sa budeme venovať  štúdiu mechanizmov, ktorými látka 18 

pôsobí na nádorové bunky. 
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Abstract 

Characterization of lignins isolated from selected woods by size-exclusion chromatography using small 
diameter columns (narrow-bore). 

Size-exclusion chromatography represents a fast chromatographic method for characterization and 
determination of relative molecular mass of polymers and macromolecules, including lignins, which is escalated 
by using columns with small diameters (narrow-bore columns). In presented work, samples of lignins were 
isolated from four woods (beech, aspen, spruce,eucalyptus) and characterized by SEC using narrow-bore column 
(250 x 3.5 mm ID). We evaluated percental representation of fractions, which eluted within the exclusion limit 
of the column. 
 

Keywords: lignins; narrow-bore column; size-exclusion chromatography 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Najrozšírenejším prírodným polymérom je celulóza. Spolu s hemicelulózou a druhým 

najrozšírenejším prírodným polymérom, lignínom, predstavujú základné komponenty rastlín. 

Hlavnou úlohou lignínu vo vyšších rastlinách je asistencia pri transporte vody. Lignín 

tvorí bariéru, ktorá zabraňuje vyparovaniu vody, čím ju umožňuje usmerňovať do kritických 

oblastí v rastlinách, najmä v stromoch. 

Obsah lignínu v drevinách závisí od ich druhu, v mäkkom dreve je podiel lignínu  

cca 28% a v tvrdom dreve cca 20%. Obsah celulózy je priemerne 45% v obidvoch typoch 

drevín a obsah hemicelulózy je takmer 17% v mäkkom dreve a 25% v tvrdom dreve. 

Kvôli komplexnej, nejednotnej štruktúre a schopnosti viazať ďalšie zlúčeniny, nie je 

jednoduché lignín izolovať bez predchádzajúcej úpravy alebo tiež určiť jeho štruktúru. Lignín 

je polymér zložený z kombinácie troch základných štruktúr, jednotne nazývanej ako 

fenylpropán alebo C9 monomér, ktorý sa líši v substituentoch v pozíciách 3‘ a 5‘ [1]. 
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Obr. 1. Základná C9 monomérna jednotka lignínu 

 

Lignín pokrýva širokú škálu polymérov zložených z týchto 

metoxyfenolhydroxypropánových jednotiek a líši sa v zložení, v závislosti od rastlinného 

materiálu. Po izolácii lignínu z buničiny môže obsahovať rôzne funkčné skupiny, dokonca aj 

také, ktoré sa v pôvodnej štruktúre lignínu nevyskytujú, napr. síran, sulfonát [2]. 

Charakterizácia lignínov a stanovenie distribúcie relatívnej mólovej hmotnosti 

lignínov sa dá dosiahnuť viacerými analytickými metódami, ako meraním rozptylu svetla 

(light scattering methods), ultracentrifugálnou sedimentáciou (ultracentrifugal sedimentation) 

alebo gélovou permeačnou chromatografiou (gel permeation chromatography), z ktorých 

najpoužívanejšou je rozmerovo-vylučovacia chromatografia (Size-exclusion chromatography, 

SEC), resp. vysokoúčinná rozmerovo-vylučovacia chromatografia (High Performance Size-

Exclusion Chromatography, HPSEC), ktoré sa používajú na stanovenie distribúcie relatívnej 

mólovej hmotnosti prírodných aj syntetických polymérov a ich frakcií, vrátane lignínu a jeho 

derivátov [3]. 

Výsledky z publikácií zaoberajúcimi sa stanovením distribúcie relatívnej mólovej 

hmotnosti lignínu a jeho derivátov (väčšinou použitím organických rozpúšťadiel) však 

indikujú, že deriváty lignínu majú veľkú tendenciu k zhlukovaniu do agregátov podobných 

micelám alebo makromolekulových klastrov [4]. 

 Princípom SEC je separácia analytov na základe hydrodynamického objemu. Je 

založená na princípe, že analyzované látky s najväčšou relatívnou mólovou hmotnosťou 

eluujú z kolóny ako prvé a malé molekuly eluujú ako posledné, pretože sú zadržiavané dlhší 

čas vo vnútri pórov stacionárnej fázy [5]. Tie sa líšia aj rozmermi pórov, od ktorých sa odvíja 

vylučovacia medza kolóny, t.j. relatívna mólová hmotnosť molekúl, ktorá im už neumožňuje 

prenikať do vnútra pórov a prejdú kolónou bez zadržania. 

Popri bežne používaných chromatografických kolónach, aj v SEC, sa v posledných 

rokoch dôsledkom snahy o miniaturizácie separačných systémov stále viac dostávajú  

908



do popredia kolóny s menším priemerom, tzv. „narrow-bore“ kolóny. Hlavnou výhodou tohto 

typu kolón je nastavenie malého prietoku mobilnej fázy (0,1 – 0,5 ml min-1), ktorý spolu 

s malým vnútorným objemom kolóny znižuje spotrebu mobilnej fázy až o 80% a zvyšuje 

citlivosť merania. Vnútorný priemer „narrow-bore“ kolón je v rozmedzí medzi tzv. „micro-

bore“ kolónami (< 1,0 mm ID) a štandardnými chromatografickými kolónami pre SEC (4,0 – 

5,0 mm ID), na základe čoho sa vyznačujú vlastnosťami obidvoch typov kolón, a na rozdiel 

od „micro-bore“ kolón nevyžadujú špeciálnu inštrumentáciu [6, 7]. 

 Cieľom práce bolo charakterizovať ligníny izolované zo štyroch druhov drevín (buk, 

eukalyptus, osika, smrek) pomocou rozmerovo-vylučovacej chromatografie použitím kolón 

malých rozmerov tzv. „narrow-bore“. 

 

Materiál a metódy 

Prístroje a zariadenia: Na charakterizáciu vzoriek lignínov bol použitý kvapalinový 

chromatograf LaChrom (Merck-Hitachi, Darmstadt, Nemecko) s fluorescenčným detektorom 

(FLD, (L-7480)). Vzorky lignínov štyroch druhov drevín boli charakterizované na „narrow-

bore“ kolóne (250 x 3,5 mm ID) naplnenej sorbentom Spheron HEMA LC 40. Na prípravu 

roztokov boli použité analytické váhy AR 0640 (Ohaus, USA), pH meter Agilent 

Technologies 3200P (Agilent Technologies, California, USA) a ultrazvuková vaňa UCM9 

(Ecoson, Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika). 

Chemikálie a vzorky: Mobilná fáza bola pripravená zmiešaním roztokov 10 mmol L-1 

dihydrogénfosforečnanu draselného (Merck, Darmstadt, Nemecko), ktorého pH bolo 

upravené na hodnotu 3,00 pomocou kyseliny ortofosforečnej (Merck, Darmstadt, Nemecko), 

a N,N-dimetylformamidu (Merck, Darmstadt, Nemecko) v pomere 1:99 (v/v). Vzorky 

lignínov boli izolované z drevín buku, eukalyptu, osiky a smreku, použitím Klasonovej 

metódy [8] a pripravené o koncentrácii 3 mg L-1. Na SEC charakterizáciu vzoriek lignínov 

bola použitá izokratická elúcia pri 25°C. 

 

Výsledky a diskusia 

 Vzorky lignínov boli charakterizované metódou SEC, ktorá umožňuje pomerne presne 

a správne stanoviť distribúciu relatívnej mólovej hmotnosti jednotlivých vzoriek. Ako 

stacionárna fáza bol použitý hydrofilný makroporézny gél s matricou tvorenou husto 

sieťovaným kopolymérom hydroxyetylmetakrylátu s etyléndimetakrylátom Spheron HEMA 

LC 40, s rozmerom častíc < 25 µm a vylučovacou medzou 20 000 – 60 000 Da, v závislosti 

od použitého separačného systému a vlastností analytov [9]. 

909



 

Obr. 2. Chromatografický záznam vzorky lignínu (3 mg L-1) izolovaného z buku, FLD detekcia (λex = 300 
nm, λem = 350 nm), dávkovaný objem 2 µl. 

 

 Na základe SEC záznamov vzorky lignínu izolovaného z buku bolo možné 

konštatovať, že molekuly s relatívnou mólovou hmotnosťou väčšou ako vylučovacia medza 

kolóny eluovali v 2. minúte. Ich zastúpenie na základe odozvy FLD detektora bolo 29,42 %  

z celkového množstva injektovanej vzorky lignínu buku (Obr. 2). 

 

Obr. 3. Chromatografický záznam vzorky lignínu (3 mg L-1) izolovaného z osiky, FLD detekcia (λex = 300 
nm, λem = 350 nm), dávkovaný objem 2 µl. 

 

 Z SEC profilu vzorky lignínu izolovaného z osiky (Obr. 3) vyplýva, že frakcia 

s relatívnou mólovou hmotnosťou mimo vylučovaciu medzu kolóny mala zastúpenie 32,45%, 

na základe odozvy FLD detektora. 

 Porovnaním SEC záznamov vzoriek lignínov buku a osiky je zrejmé, že vzorky 

obsahujú približne rovnaké percentuálne zastúpenie frakcií molekúl lignínu, ktoré vzhľadom 
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na ich rozmery nemohli preniknúť do pórov stacionárnej fázy a neboli zadržané 

chromatografickým systémom. 

 

Obr. 4. Chromatografický záznam vzorky lignínu (3 mg L-1) izolovaného z eukalyptu, FLD detekcia (λex = 
300 nm, λem = 350 nm), dávkovaný objem 2 µl. 

 
 SEC profil distribúcie relatívnej mólovej hmotnosti vzorky lignínu izolovaného 

z eukalyptu, získaný z odozvy FLD detektora, poukázal, že majoritné zastúpenie 92,59% 

majú frakcie molekúl lignínu, ktorých relatívna mólová hmotnosť sa pohybuje v intervale 

medzi vylučovacou medzou kolóny a jej zádržovým objemom (Obr. 4). 

 Podobnú distribúciu relatívnej mólovej hmotnosti vykazovala aj vzorka lignínu 

izolovaného zo smreku, kde menšie molekuly predstavujú zastúpenie 94,40%  

zo všetkých frakcií molekúl lignínu, na základe odozvy FLD detektora (Obr. 5). 

 

 

Obr. 5. Chromatografický záznam vzorky lignínu (3 mg L-1) izolovaného zo smreku, FLD detekcia (λex = 
300 nm, λem = 350 nm), dávkovaný objem 2 µl. 
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Záver 

 SEC metóda, použitím kolón typu „narrow-bore“, predstavuje rýchlu 

chromatografickú metódu na charakterizáciu a stanovenie distribúcie relatívnej mólovej 

hmotnosti polymérov a makromolekúl, vrátane lignínov. Kolóny malých rozmerov,  

tzv. „narrow-bore“, so stacionárnou fázou na báze metakrylátového gélu umožňujú jednak 

použitie mobilnej fázy v celom intervale pH, a tiež celkové zníženie spotreby rozpúšťadiel. 

Metódou SEC sme charakterizovali vzorky lignínov izolovaných zo štyroch druhov drevín 

(osika, smrek, buk, eukalyptus), čím sme mohli porovnať zastúpenie frakcií molekúl 

v jednotlivých vzorkách, ktorých relatívna mólová hmotnosť je mimo vylučovacej medze 

kolóny alebo spadá do intervalu pracovného rozsahu kolóny. Zastúpenie frakcií vo vzorkách 

lignínov izolovaných z drevín smreku a eukalyptu, na základe SEC profilov získaných 

z odozvy FLD detektora, vykazujú podobnú distribúciu relatívnej mólovej hmotnosti,  

v jednotlivých frakciách boli zastúpené najmä molekuly s menšími rozmermi. Na druhej 

strane, z SEC meraní, pri použití FLD detekcie, vzoriek lignínov izolovaných z drevín buku 

a osiky vyplýva, že obsahovali molekuly menších a väčších rozmerov približne v pomere 1:2. 
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Abstract 

Production of squalene in yeast mutants with reduced squalene monooxygenase activity 
Squalene is a polyunsaturated triterpenic hydrocarbon, which has an important role as a precursor of the 

sterol synthesis in eukaryotic cells. It is a strong natural antioxidant and an immune stimulator, therefore it is widely 
used in the cosmetics and pharmaceutical industry. Due to limited natural sources of squalene it is necessary  to 
search for new sources. Yeast Saccharomyces cerevisiae could represent a promising alternative of squalene 
production through genetic and physiological manipulations of ergosterol biosynthetic pathway. The aim of our 
study was to test the ERG1 gene encoding squalene monooxygenase as a potential target for squalene production. 
We compared erg1 mutants with reduced squalene monooxygenase activity at three different growth temperatures 
(20/22oC, 28oC and 35oC). Our results revealed that erg1 mutants differ significantly in squalene accumulation and 
show a specific response to changes in cultivation temperature with respect  to both growth and squalene 
accumulation.  

 
Keywords: squalene; Saccharomyces cerevisiae; erg1; the effect of temperature. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Skvalén (2,6,10,15,19,23-hexametyl-6,6,10,14,18,20-tetrakosahexán) je organická 

izoprenoidná molekula patriaca medzi triterpény. V bunkách eukaryotov hrá dôležitú úlohu ako 

prekurzor v biosyntetickej dráhe sterolov, kde vzniká reakciou dvoch molekúl farnezyldifosfátu 

za prítomnosti NADPH [1]. Vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam,  chemoprotektívnym 

a imunomodulačným účinkom a schopnosti hydratácie pokožky nachádza skvalén široké využitie 

ako výživový doplnok, v kozmetickom aj farmaceutickom priemysle [2]. 

 Najbohatším prírodným zdrojom skvalénu je pečeň hlbokomorských žralokov a veľrýb, 

avšak  kvôli prísnejším podmienkam ochrany morských živočíchov sa hľadajú alternatívne 

zdroje pre komerčnú produkciu skvalénu. Ďalšími zdrojmi skvalénu sú rastlinné oleje  

(napr. olivový a amarantový olej), obsah skvalénu v nich je však pomerne nízky a proces 

purifikácie  v značnej miere komplikovaný [3, 4]. Vhodnou alternatívou pre biotechnologickú 

produkciu skvalénu môžu byť kvasinky, pričom akumuláciu skvalénu v kvasinkách môžeme 

dosiahnuť zmenami kultivačných podmienok a genetickou manipuláciou pre-skvalénovej 

alebo post-skvalénovej dráhy biosyntézy ergosterolu [5]. 
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 Jednou z možností modifikácie post-skvalénovej dráhy syntézy ergosterolu je zníženie 

aktivity skvalénmonooxygenázy v bunke. Skvalénmonooxygenáza, ktorá je kódovaná génom 

ERG1, premieňa skvalén na skvalén epoxid za účasti molekulárneho kyslíka [6].  

 Cieľom prezentovanej práce bolo porovnávanie vplyvu kultivačnej teploty (22°C, 28°C a 

35°C) na akumuláciu skvalénu u erg1 mutantov kvasinky Saccharomyces cerevisiae s narušenou 

funkciou skvalénmonooxygenázy. Testovaný súbor kmeňov tvorili erg1 mutanty hypersenzitívne 

k antimykotiku terbinafínu, pripravené cielenou mutagenézou ERG1 génu na centromérovom 

plazmide [7, 8] a mutanty v chromozomálnom ERG1 géne vyizolované ako supresory teplotne 

citlivej erg26 mutácie [9]. 

 

Materiál a metódy 

Kmene a kultivačné podmienky 

 Pri pokusoch sme použili dve série kmeňov kvasiniek. Prú sériu predstavoval kmeň 

KLN1-ERG1 (MATα  leu2 ura3 trp1 ERG1:: URA3 [pNS1]) s disruptovanou chromozomálnou 

kópiou ERG1 génu ktorý nesie na centromérnom plazmide ERG1 gén divého typu (KLN1 )  a 

mutanty  nesúce v centromérovom plazmide ERG1 gén s bodovými mutáciami erg1 L37P (M1)  a 

erg1Q443UAG (M2) [7, 8]. Druhú sériu predstavoval divý typ W303-1A (MATa ADE2 MET his3 

leu2 ura3 trp1) (W303) a dva erg1 mutanty YJN2760 (M3) a YJN3436 (M4) [9]. 

Kvasinkové kmene boli rozpestované 24 hod. v YPD médiu (1% kvasničný extrakt, 2% 

peptón, 2% glukóza) pri 28°C. Kmene boli kultivované 24 hod pri príslušnej teplote (20°C resp. 

22°C, 28°C a 35°C). Po spočítaní a premytí dest. H2O boli zo suspenzie odobrané alikvoty 1x109 

buniek, scentrifugované a v celkovom objeme 1 ml zamrazené pre ďalšiu analýzu. 

Extrakcia a analýza lipidov 

 Pre analýzu neutrálnych  lipidov pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) boli 

celkové lipidy izolované chloroform-metanolovou extrakciou z bunkových homogenátov podľa 

[10]. Lipidové extrakty boli delené dvojstupňovou chromatografiou na silikagélových platniach 

ako je popísané v [5]. Pre kvantitatívnu analýzu ergosterolu a skvalénu boli z celých buniek po 

alkalickej hydrolýze extrahované nesaponifikovateľné lipidy [11] a analyzované pomocou HPLC 

ako je popísané v literatúre [5].  
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Výsledky a diskusia 

Kultivačná teplota je jedným z najdôležitejších faktorov pre optimálny rast a rozmnožovanie 

kvasiniek, ktorý ovplyvňuje nielen rýchlosť metabolických procesov ale aj celkovú fyziológiu 

kvasinkovej bunky, čo sa prejavuje na rýchlosti nárastu biomasy a produkcie niektorých 

metabolitov. V tejto práci sme sa sústredili na maximalizáciu produkcie skvalénu ovplyvnením 

kultivačnej teploty u erg1 mutantov, ktoré majú narušenú aktivitu skvalénmonooxygenázy. 

Testované série erg1 mutantov sa líšili pôvodom mutácie a lokalizáciou mutovaného génu 

(cielená mutagenéza génu ERG1 na multikópiovom plazmide u KLN1 série resp. spontánna 

supresorová mutácia chromozomálnej kópie génu ERG1 u W303 série), pričom 1. séria  (KLN1, 

M1 a M2) sa kultivovala pri 22°C, 28°C a 35°C a druhá séria sa kultivovala pri 20°C, 22°C, 

28°C a 35°C. 

Dôležitým parametrom naznačujúcim fyziologický stav kultúry je schopnosť rastu 

pri suboptimálnych teplotách. U študovaných kmeňov sme rast hodnotili ako počet generácií 

(delení),  ktoré bunky divého typu resp. erg1 mutantov dosiahli po 24 hod. kultivácie pri troch 

rôznych teplotách (tabuľka 1):  

 

Tab. 1. Počet generácií po kultivácií buniek pri 20/22 oC, 28 oC a 35 oC 
 

Kmeň 20/22oC 28oC 35oC 

KLN1 7,2 7,6 7,2 

M1 6,8 7,4 5,6 

M2 6,1 6,6 6,3 

W303 6,2/7,6 7,8 6,5 

M3 5,2/6,3 6,1 5,1 

M4 4,5/4,2 4,8 3,9 

 

Výsledky ukázali, že erg1 mutanty boli schopné rásť pri zníženej aj zvýšenej teplote, pričom  

najvýraznejší pokles (o 2 generácie, t.j. o cca.25 %) bol pozorovaný u mutanta M1 kultivovaného 

pri 35oC. 

Účinok kultivačnej teploty na celkový metabolizmus neutrálnych lipidov sme sledovali 

pomocou kvalitatívnej TLC analýzy u série W303/M3/M4 (obrázok 1): 
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Obr. 1. Efekt kultiva čnej teploty na profil neutrálnych lipidov u buniek divého typu  a erg1 mutantov 
Skratky ERG/CHOL- ergosterol, cholesterol; LAN- lanosterol; MK- voľné mastné kyseliny; TAG- triacylglyceroly; 

SE- sterolestery; SQ- skvalén 
 

Zmena kultivačnej teploty odhalila zvýšenie hladín skvalénu u oboch skúmaných erg1 

mutantov v porovnaní so štandardným kmeňom W303, pričom u M4 mutanta vidíme 

najvýraznejšiu akumuláciu skvalénu a pokles hladín sterolesterov po kultivácii buniek pri 35°C a 

pri M4 mutanta došlo k podobnému efektu po kultivácii buniek pri 20°C.  

Kvantitatívna analýza obsahu nesaponifikovateľných lipidov sa uskutočnila pomocou 

HPLC (obrázok 2 - 4):  

 

  
Obr. 2. Obsah ergosterolu a skvalénu u buniek divého typu  a erg1 mutantov pri 28°C 

 
Kvantifikácia skvalénu a ergosterolu ukázala, že zmena kultivačnej teploty má výrazný 

vplyv na akumuláciu skvalénu hlavne v bunkách erg1 mutantov v KLN1 pozadí (M1 a M2), 

ktoré  nesú v centromérovom plazmide ERG1 gén s bodovými mutáciami. 

28°C  
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U týchto mutantov bolo zaujímavé, že kultivačná teplota má špecifický účinok u jednotlivých 

mutantov – u mutanta M1 prišlo k dramatickému nárastu pri teplote 22oC,  zatiaľ čo u mutanta 

M2 pri teplote 35oC. Chromozomálne erg1 mutanty v genetickom pozadí W303 vykazovali 

celkove nižšiu akumuláciu skvalénu a líšili sa od predchádzajúcej série aj v reakcii na kultivačnú 

teplotu: u mutanta M3 sme nepozorovali žiadne zmeny v obsahu skvalénu, zatiaľ čo u mutanta 

M4 sa obsah skvalénu zvýšil o 100 % pri 22oC a o cca. 60 % pri 35oC.  

 

 
Obr. 3. Obsah ergosterolu a skvalénu u buniek divého typu  a erg1 mutantov pri 22°C 

 

 
Obr. 4. Obsah ergosterolu a skvalénu u buniek divého typu  a erg1 mutantov pri 35°C 

 
 

Záver 

V prezentovanej práci sme sa zamerali na vplyv kultivačnej teploty na obsah skvalénu  

u erg1 mutantov kvasinky Saccharomyces cerevisie so zníženou aktivitou 

skvalénmonooxigenázy. Dosiahnuté výsledky ukazujú značné rozdiely medzi jednotlivými 

kmeňmi v množstve naakumulovnaného skvalénu v bunke pri rôznych kultivačných teplotách. 
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Dve série mutantov vykazovali aj rozdiely v hladinách skvalénu pri optimálnej rastovej teplote 

28oC. Tieto rozdiely môžu byť dôsledkom špecifických vlastností mutovaných foriem 

skvalénmonooxygenázy alebo môže ísť o vplyv rozdielov v genetickom pozadí parentálnych 

kmeňov. Cieľom ďalších štúdií bude vybrať kmeň kvasinky Saccharomyces cerevisiae so 

zvýšenou akumuláciou skvalénu, a zachovanou viabilitou v podmienkach optimálnych 

z hľadiska biotechnologickej produkcie (znížená teplota, kultivácie vo fermentoroch). 
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Abstract 

Colum studies for separation of 99mTc by activated carbon 
Activated carbon (AC) is an organic material with large surface area and network of pores where 

adsorption take place. AC is used on a vast scale in gas and water purification, metal extraction, medicine and 
many other applications. In this study, AC has been used for investigation, as a potential candidate, for 
laboratory separation process of technetium. The main aim of this contribution is to investigate the separation of 
the 99Tc (TcO4

−) using five different samples of AC that were prepared in different ways. Several solutions 
(NaOH, NaClO4, NaNO3, (EDTA) + 10 mg SnCl2) with the different concentrations at different conditions (T 
°C; pH) for investigation of TcO4

− desorption were used. Each sample of AC proved different ability to desorb 
TcO4

−. 
 
Keywords: pertechnetate; activated carbon; adsorption; desorption 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Tc sa prirodzene nevyskytuje v prírode. Bolo objavené v roku 1962 a pozorované aj 

v spektre hviezd. 99Tc je produkované činnosťou jadrových reaktorov štiepením uránu. Ročne 

sa produkujú veľké množstvá Tc, čo predstavuje environmentálnu záťaž. Jednou z možností, 

ako odstrániť, alebo kontrolovať uvoľňovanie Tc je jeho separácia. Jedným z možných 

kandidátov pre takúto separáciu je aktivovaný uhlík (AC) [1–5]. 

AC je uhlíkový materiál, ktorý sa vyrába karbonizáciou prekurzora (drevo, rašelina, 

lignit, oleje) v kontrolovanej atmosfére pri určitej teplote. Karbonizáciou nastávajú 

v prekurzore štruktúrne zmeny v rátane premiestnenia atómov v pevnej mriežke. Aktivácia 

uhlíkového materiálu znamená zväčšenie jeho povrchu – tvorba mikropórov a niekedy aj 

mezopórov. To sa deje priamo pri karbonizácii pôsobením vysokých teplôt. Za prítomnosti O2 

vznikajú na povrchu AC rôzne skupiny. Sú to karboxylové, laktóny, fenoly, karbonyly, 

karboxyly, anhydridy, cyklické peroxidy, étery, pyróny a benzopyróny. Existuje aj chemická 

aktivácia, pri ktorej sa využíva pôsobenie kyselín, hydroxidov a pod [6–8]. 

Cieľom tohto príspevku je otestovať adsorpciu a desorpciu 99mTcO4
– na nových 

uhlíkových materiálov prostredníctvom kolónových, prietokových meraním  γ aktivity 

NaI(Tl) detektorom. 
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Materiál a metódy 

Experimentálne usporiadanie je nasledovné. Kolóna (dĺžka 15 mm, priemer podstavy 

10 mm) obsahovala 0,2 g AC. Tá bola umiestnená do ústia kolimátora kolmo 7 cm od 

kryštálu NaI(Tl) detektora. Na kolónu bolo najprv privádzaných 20 ml z 21 ml roztoku 
99mTcO4

– (pH = 2) s aktivitou približne 1 MBq. 1 ml bol použitý ako nulová vzorka. 

Prietoková rýchlosť bola nastavená 2 ml⋅min–1. Po absorpcii boli na kolónu privádzané rôzne 

roztoky na zistenie ich schopnosti desorbovať Tc z AC. Tieto roztoky boli nasledovné. 

NaOH (pH = 12); 1 M NaClO4 (pH = 12); 0,1 M NaClO4 (pH = 12); 0,01 M NaClO4 

(pH = 12); 1 % NaCl; 0,1 M NaClO4 (pH = 12); 0,1 M NaClO4 (pH = 12) pri 70 °C; 1 M 

NaNO3 (pH = 12); 0,1 M NaNO3 (pH = 12); 0,01 M NaNO3 (pH = 12); 0,01 M EDTA + 10 

mg SnCl2 v 100 ml zásobného roztoku EDTA a 95 °C destilovaná voda. Pri jednom type 

experimentu bola kolóna najskôr premytá 0,1 M NaClO4 (pH = 2), tieto experimenty sú 

označené nižšie ako ,,premyté NaClO4“. 

AC v kolónach boli karbonizované pri rôznych teplotách s rôznymi dopantami. 

Vzorka A je celulóza karbonizovaná pri 700 °C. Vzorka B je celulóza nasiaknutá 20 % 

vodným roztokom ZnCl2, vysušená a karbonizovaná pri 530 °C, premytá destilovanou vodou 

a znova vysušená pri 110 °C. Vzorka C je celulóza, ktorá bola uvedená do kontaktu s horúcim 

20 % etanolovým roztokom H3BO3, vysušená, karbonizovaná pri 530 °C, premytá 

destilovanou vodou a vysušená. Vzorka D je celulóza ošetrená 40 % vodným roztokom KOH, 

vysušená, karbonizovaná pri 400 °C, premytá destilovanou vodou, vysušená pri 110 °C. 

Vzorka E je už karbonizovaná celulóza nasiaknutá 10 % vodným roztokom FeCl3, vložená a 

miešaná následne s 10 % amoniakálnym vodným roztokom a vysušená. 

Každá vzorka AC bola podrobená adsorpcii 99mTcO4
– a desorpcii s každým z vyššie 

uvedeným roztokom. 

 
Výsledky a diskusia 

Mechanizmus adsorpcie TcO4
– zatiaľ nie je presne známy. Pre každá karboxylovú 

skupinu existujú dve potenciálne miesta pre adsorpciu TcO4
–, R–C–OH a R–C=O, kde R 

predstavuje aromatický kruh. Pri adsorpcii sa TcO4
– pravdepodobne zamení –OH z OH R–C–

OH pravdepodobne R–C–OH + TcO4
– → R–C–OTcO3 + OH−. Naproti tomu adsorpcia pri R–

C=O môže prebiehať elektrostatickou interakciou, R–C=O· · ·H− + TcO4
− → R–C=O· · ·H· · 

·OTcO3, pričom sa uvoľňuje H+. Väzby C–OH a C=O v karboxylovej kyseline sú 

konjugované a konštantne sa striedajú. Tým je pravdepodobnosť adsorpcie TcO4
− pre obe 

väzby rovnaká. 
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Obr. 1. Absorpcia a vymývanie TcO4
– pre vzorku A 

 
Na Obr. 1 sú výsledky adsorpcie a desorpcie TcO4

–. Na osi x je čas, na osi y sú 

relatívne jednotky. Tie sa vzťahujú početnosť impulzov NaI(Tl) detektora. Vzostupná časť 

kriviek reprezentuje absorpciu TcO4
–. Plató zodpovedá maximálnemu adsorbovanému 

množstvu TcO4
–, čo v každom prípade predstavuje 99 – 100 %. Kinetika adsorpcie je rýchla. 

Vymývanie TcO4
– predstavujú krivky napravo od plató. V tomto prípade adsorpcia klesá 

v rade 1 M NaClO4 > premyté NaClO4 > 1 M NaNO3 > 70 °C 0,1 M NaClO4 ≥ 0,1 M NaClO4 

> 0,1 M NaNO3 > 0,01 M NaClO4 > 0,01 M NaNO3 > 0,01 M EDTA + 10 mg SnCl2 > NaOH 

(pH = 12) > 1 % NaCl > 95 °C dest. H2O. 

Ako vidno ClO4
– malo najväčší vplyv na desorpciu TcO4

–. Je to kvôli podobnosti ich 

štruktúry. Roztoky NaNO3 boli vybrané kvôli blízkej hydratačnej entalpia k entalpia TcO4
–. 

Adsorpcia tu prebieha pravdepodobne podľa rovnice: R–C=O· · ·H− + NO3
− → R–C=O· · 

·H· · ·ONO2. Ako vidno aj koncentrácia aniónu hrá dôležitú úlohu. EDTA + 10 mg SnCl2 

bola vybraná kvôli redukcii mobilného Tc(VII) na imobilné Tc(IV). TcO4
– sa redukuje na 

TcO2 a následne a vzniká aj koloid Sn(OH)2. 

 

 
 

Obr. 2. Absorpcia a vymývanie TcO4
– pre vzorku B 
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Na Obr. 2 sú zobrazené absorpčné a vymývacie experimenty pre vzorku B. 

Vymývanie klesá v rade 1 M NaClO4 > premyté NaClO4 > 0,1 M NaClO4 > 1 M NaNO3 > 

0,01 M NaClO4 > 0,1 M NaNO3 > 0,01 M EDTA + 10 mg SnCl2 > NaOH (pH = 12) > 0,01 

M NaNO3 ≥ 1 % NaCl. Postupnosť sa trochu líši v porovnaní so vzorkou A. Prvé dva členy sú 

rovnaké. V tejto vzorke sú prítomné C=O ketónov a karboxylové, C=C aromatické, C–O 

vibrácie v alkoholoch, –O– vibrácie v cyklických éteroch a tiež C–H vibrácie [9]. Interakcia 

TcO4
– s aromatickým kruhom je možná vďaka mezomérnemu efektu nasledovne R–C–Ar+· · 

·O–TcO3. 

 

 
 

Obr. 3. Absorpcia a vymývanie TcO4
– pre vzorku C 

 
Výsledky meraní pre vzorku C sú na Obr. 3 a schopnosť vymývať TcO4

– klesá v rade 

1 M NaClO4 > premyté NaClO4 > 0,1 M NaClO4 > 0,01 M NaClO4 > NaOH (pH = 12) > 0,1 

M NaNO3 ≥ 1 M NaNO3 > 0,01 M NaNO3 > 0,01 M EDTA + 10 mg SnCl2 > 1 % NaCl. Ako 

vidno, roztok NaOH sa výrazne posunul v schopnosti vymývať TcO4
–. Ako vidno, pH má 

rozhodujúci vplyv na desorpciu. Aj keď sú skupiny povrchu AC rovnaké ako u vzorky B, 

poradie je iné. Je to pravdepodobne spôsobené iným spôsobom prípravy AC. 

 

 
Obr. 4. Absorpcia a vymývanie TcO4

– pre vzorku D 
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Pre vzorku D (Obr. 4) neboli pozorované žiadne píky v IČ spektre [9]. Napriek tomu 

adsorpcia a desorpcia TcO4
– prebieha. Táto vzorka bola pripravovaná s KOH. Ten je značne 

korozívny. Využíva sa pri chemickej aktivácii. Roztok KOH mohol pozmeniť povrchovú 

štruktúru. KOH je donorom OH–, ktoré pôsobia ako nukleofil a pôsobia na polárne väzby. 

V AC pravdepodobne prebieha reakcia KOH + R–CO2R' → R–CO2K + R'OH. Tento fakt 

pravdepodobne spôsobil, že kinetika absorpcie bola najnižšia pri tejto vzorke D. Aby 

vymývanie dosiahlo minimum, je ho pravdepodobne potrebné uskutočňovať dni a týždne. 

 

 
 

Obr. 5. Absorpcia a vymývanie TcO4
– pre vzorku E 

 

Vzorka E (Obr. 5) obsahovala okrem mikropórov aj mezopóry [9]. Schopnosť 

vymývať TcO4
– klesá v rade NaClO4 treated > 1 M NaClO4 > 0,1 M NaClO4 > 1 M NaNO3 > 

0,01 M NaClO4 > 0,1 M NaNO3 > NaOH (pH = 12) > 0,01 M NaNO3 > 0,01 M EDTA + 10 

mg SnCl2 > 1 % NaCl. Mechanizmus adsorpcie je rovnaký ako bol popísaný pri vzorke A. 

 

Záver 

Bolo použitých 5 vzoriek AC pre štúdium schopnosti separácie TcO4
–. Každá vzorka 

bola pripravená iným spôsobom. Výsledky meraní vedú k záveru, že desorpcia TcO4
– do 

značnej miery závisí od štruktúry pripraveného materiálu a od podmienok vymývania TcO4
–. 

Desorpcia TcO4
– bola takmer totožná pri vzorkách A a B. Roztok 0,1 M NaClO4 mal najväčší 

vplyv na vymývanie než ostatné, čo sa vysvetľuje podobnou štruktúrou s TcO4
– a 

podobnou hydratačnou entalpiou. Aj keď vzorka B a C mala takmer totožnú povrchovú 

štruktúru, vymývanie prebiehalo v rôznom poradí schopnosti vymývať TcO4
–. Pravdepodobne 

to bolo spôsobené rôznym spôsobom prípravy vzoriek. Pri vzorke D neprebiehalo žiadnym 

vymývacím roztokom takmer úplne vymytie. Aj v tomto prípade bol tento jav spôsobený 
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prípravou vzorky. KOH tu zjavne pôsobí silne korozívne na povrch AC. Použité anióny boli 

vybrané na základe podobnej hydratačnej entalpie z našich predchádzajúcich štúdií [2, 9]. 
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Abstract 

Determination of 90Sr in deer bone samples with applying of SPE sorbent AnaLig®Sr01 
90Sr contaminated biosphere mostly during 1950-1970 and it has been accumulated in environment, 

animals and human beings. 90Sr (T1/2= 28.8 years) represents radiotoxic element, which emittes beta particles. 
This work deals with two separation methods for determination of 90Sr from deer bone samples from Slovakia. 
Selective sorbent AnaLig®Sr01 (solid phase extraction) and extractive agent tributylphosphate (liquid liquid 
extraction) were used for separations. The radiochemical yield is in range (50-93) % with usement of AnaLig® 
Sr01 and separation time for both methods is approximately 4 hours. 
 

Keywords: strontium-90; solid phase extraction; extraction chromatography; TBF; AnaLig® Sr01  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Do životného prostredia sa 90Sr uvoľnilo počas skúšok jadrových zbraní v období 

1950-1970 a počas havárií na jadrovoenergetických zariadeniach (napríklad Černobyľ). Doba 

polpremeny 90Sr je 28,8 rokov, predstavuje beta žiarič (Eβ= 0,54 MeV) a rádiotoxický prvok. 

Inkorporácia 90Sr do ľudského organizmu sa realizuje prostredníctvom koreňového systému 

rastlín, ktoré sú konzumované dobytkom. 90Sr sa kumuluje v mäse a mlieku a keďže 

stroncium predstavuje nutričný analóg vápniku v organizme sa inkorporuje v rovnakých 

miestach ako vápnik, predovšetkým však v kostiach [1].  

 Dcérskym produktom rádioaktívnej premeny 90Sr je 90Y. Rádioaktívna rovnováha 

medzi týmito dvoma prvkami nastane najmenej po desiatich polpremenách 90Y. 90Y má dobu 

polpremeny 64,1 hodín a predstavuje rovnako ako 90Sr beta žiarič. 90Y  sa využíva aj v terapii 

a diagnostike, na označenie rádiofarmák, ktorými sa liečia ochorenia lymfómu, rakoviny 

pľúc, prsník a podobne [2]. 

 Kostné tkanivo je tvorené kryštalickou časťou, apatitom, a komplexom kryštalického 

fosfátu vápenatého. Keďže rádioaktívne stroncium má vysokú afinitu pre kostné tkanivo, 

môžu sa predpokladať dva mechanizmy jeho inkorporácie: výmena na povrchu a iónová 

substitúcia. Na výmenu jedného atómu vápnika z kosti pripadá teoreticky desať atómov 

stroncia. 90Sr je kumulované v kostiach so vzrastajúcim časovým obdobím, preto sa 

predpokladá, že starší jedinci by mali mať vyšší obsah akumulovaného stroncia ako mladší. 

Landstetter a Wallner podporujú tieto tvrdenia experimentálnymi výsledkami, keď má 
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šesťročný srnec dvakrát vyšší obsah 90Sr ako trojročný srnec, ktorý vykazuje o 14% menší 

obsah 90Sr. Stroncium a vápnik sa radia medzi kovy alkalických zemín a existujú medzi isté 

biologické odlišnosti, a to hlavne veľkosť atómov. Stroncium je kompetítorom vápnika hlavne 

pri obličkovej tubulárnej reabsorpcii a absorpcii v tráviacom trakte. Medzi potenciálne 

škodlivé účinky 90Sr sa radí poškodenie kapilár, znemožnenie prietoku krvi cez kostné 

tkanivo, v dôsledku nízkej afinity k chelatačným činidlám je obtiažne odstránenie 90Sr z kostí 

[3,4]. 

 Separácia 90Sr sa najčastejšie uskutočňuje metódou molekulárneho rozpoznávania 

alebo metódou kvapalinovej extrakcie 90Y s tributylfosfátom (TBF). Metóda molekulárneho 

rozpoznávania (MRT) využíva špeciálne navrhnuté metodiky pre ligandy, ktoré sa využívajú 

na separáciu, stanovovanie rádiochemických výťažkov a purifikáciu iónov. MRT využíva 

kombináciu veľkosti iónov, geometriu pre selektívne rozpoznávanie, chemické vlastnosti 

a naviazanie na špecifický ión v roztoku. Medzi hlavné výhody MRT sa zaraďuje vysoká 

selektivita, finančná nenáročnosť na reagenty a vysoká efektivita. Metóda kvapalinovej 

extrakcie 90Y s TBF je založená na separácii dcérskeho produktu 90Sr. Pri separácii nastane 

úplné narušenie rádiochemickej rovnováhy medzi 90Sr a 90Y [5,6].  

 Wallová s kolektívom uskutočnili biomonitoring kostí divo žijúcich zvierat z rôznych 

oblastí Rakúska a stanovovali 90Sr, 137Cs, 210Pb, 238U, 232Th, 40K. Vzorky kostí boli spaľované 

pri 450 °C. Hmotnosť 1 g spálenej kosti sa rozpustila v 10 cm3 8 mol·dm-3 HNO3 a pridal sa 1 

mg nosičového roztoku Sr2+ ( vo forme dusičnanu strontnatého) a 5 mg Fe3+ na sledovanie 

chemického výťažku. Pripravený roztok sa miešal, ochladil sa, prefiltroval sa a nechal sa 

odpariť takmer dosucha. Pb2+ sa spoluzrážalo s NaOH a kyselinou šťaveľovou. Roztok sa 

zriedil na 2 mol·dm-3 HNO3 a s využitím EmporeTMSr RAD disku nasledovala separácia 90Sr. 

Kolóna so sorbentom sa premývala s 2 cm3 metanolu a kondiciovala sa s 20 cm3 2 mol·dm-3 

HNO3. Vzorka bola nanesená na disk a disk sa premýval s 2 mol·dm-3 HNO3, čím sa 

odstránilo Y3+ a s 2 cm3 0,5 mol·dm-3 Na2EDTA. 90Sr sa eluovalo z disku pomocou 8,25 cm3 

0,5 mol·dm-3  Na2EDTA (pH 9-11). Chemický výťažok sa stanovil pomocou  ICP-MS. 8 cm3 

z eluovanej frakcie sa zmiešalo so scintilačným roztokom OptiPhase HiSafe III a aktivita 90Sr 

sa merala na kvapalnom scintilačnom spektrometri [7]. 

 Cieľom našej práce bolo stanoviť hmotnostnú aktivitu 90Sr pomocou dvoch metodík: 

extrakcie na tuhej fáze metódou molekulárneho rozpoznávania a kvapalinovej extrakcie 

s extrakčným činidlom TBF vo vzorkách kostí zo svine divej a srny. Divo žijúce zveri 

(diviaky, srnce) boli vybrané z dôvodu ich konzumácie širokého spektra potravy a tým môžu  
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akumulovať vo svojom organizme rádioaktívne prvky kontaminácie biosféry (90Sr, 137Cs a 

podobne). Rádiochemický výťažok sa stanovil pomocou stopovacieho rádionuklidu 85Sr. 

 

Materiál a metódy 

Činidlá a materiály 

Selektívny sorbent AnaLig®Sr01 od firmy IBC Advanced Technologies, Inc., extrakčné 

činidlo tributylfosfát (TBF), vzorky kostí z rôznych lokalít Slovenska, chemikálie 

a laboratórne vybavenie dostupné v laboratóriu, stopovací rádionuklid 85Sr (a= 10 Bq), 

Chelaton III (C10H14O8N2Na2· 2 H2O) 

Metóda separácie 

Vzorky kostí sa nechali spaľovať pri teplote 650 °C po dobu 12 hodín. Po spálení 

vzorky nasledovalo rozpúšťanie vzorky kostí. Na separáciu 90Sr pomocou sorbentu 

AnaLig®Sr01 sa použilo množstvo spálenej kosti s hmotnosťou (7-9) g. Kosť bola vložená do 

kadičky, zahriata na 120 °C a úplne rozpustená v 50 cm3 14,35 mol·dm-3 HNO3. Do vzorky 

rozpustenej kosti bol pridaný stopovací rádionuklid 85Sr (a=10 Bq). Výluh sa riedil 

deionizovanou vodou na koncentráciu približne 4 mol·dm-3 HNO3.  Takto pripravená vzorka 

sa naniesla na kolónu, ktorá obsahovala 0,6 g sorbentu AnaLig®Sr01. Kolóna sa ďalej 

kondiciovala dvakrát s 15 cm3 2 mol·dm-3  HNO3 a premývala sa dvakrát s 15 cm3 

deionizovanej vody. 90Sr sa eluovalo pomocou 20 cm3 0,05 mol·dm-3 Chelatonu III (pH 9) do 

vialky a zaznamenal sa čas eluovania 90Sr. Rádiochemický výťažok separácie sa stanovil 

pomocou HPGe detektora pri energii Eɤ= 514 keV, aktivita  90Sr bola meraná po 30 dňoch, 

kedy už bol nárast  90Y 100%. Na meranie sa použil kvapalný scintilačný spektrometer typu 

TRICARB 3100TR a následne sa stanovila hmotnostná aktivita 90Sr. 

V ďalšej časti práce sme sa venovali separácii 90Sr v kostiach pomocou metódy 

kvapalinovej extrakcie s TBF. Hmotnosť kostí sa pohybovala od 20 do 30 g. Kosti sa 

rozpustili v 14,35 mol·dm-3 HNO3 a na sledovanie výťažku separácie bol pridaný nosičový 

roztok 30 mg Y3+. Separácia dcérskeho 90Y3+ sa uskutočnila metódou kvapalinovej extrakcie 

s TBF nasýteným v 14,35 mol·dm-3 HNO3. 

Princíp metódy stanovenia aktivity 90Sr s pomocou kvapalinovej extrakcie spočíva 

v izolácii dcérskeho rádionuklidu 90Y, ktoré sa extrahuje s tributylfosfátom z prostredia 

koncentrovanej kyseliny dusičnej. Po čistení TBF s 14,35 mol·dm-3  HNO3 je 90Y spätne 

extrahované z organickej fázy pomocou deionizovanej vody a 2 mol·dm-3 HNO3. 
90Y bolo 

následne vyzrážané ako šťaveľan ytritý Y2(C2O4)3·9 H2O a zachytený filtráciou na 
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membránový filter. Po vysušení sa šťaveľan ytritý meral na nízkopozaďovom beta meracom 

zariadení NRR Tesla. Výťažok separácie bol stanovený gravimetricky.  

 

Výsledky a diskusia 

 Prezentovaný príspevok bol venovaný stanoveniu 90Sr v kostiach svine divej a srny 

pomocou metódy extrakčnej chromatografie a metódy kvapalinovej extrakcie. V experimente 

boli použité kosti z rôznych lokalít Slovenska.  

 Pri použitím sorbentu AnaLig®Sr01 boli dosiahnuté rádiochemické výťažky pre 

stanovenie 90Sr v rozmedzí (50- 93) %, vysoké výťažky poukazujú na dobré separačné 

vlastnosti sorbentu aj v matrici s vysokým obsahom Ca2+. Pri stanovení pomocou metódy 

kvapalinovej extrakcie boli nižšie výťažky, pohybovali sa od 48 do 62 %. Hmotnostná 

aktivita 90Sr bola najvyššia vo vzorkách kostí z lokality Častá a Púchov, naopak najmenšia 

aktivita bola z lokality Tatry a Horné Saliby. Nižšie hodnoty aktivít 90Sr vo vzorkách z Tatier 

a z Horných Salíb môžu byť spôsobené nižším vekom jedincov. Pri vzorkách z Častej a 

Púchova sa predpokladá vyšší vek jedincov. Na Obr. 1 je znázornené porovnanie metodiky 

pomocou sorbentu AnaLig®Sr01 a extrakčného činidla TBF. Z Obr. 1 vyplýva, že 

hmotnostná aktivita 90Sr je približne rovnaká s použitím oboch metodík. Výber metódy závisí 

od dostupnosti materiálov nutných na separáciu. Čas separácie 90Sr u oboch metód je 

približne rovnaký (cca 4 hodiny), ale pri použití sorbentu AnaLig®Sr01 je nutné počkať 

približne 30 dní pre úplný nárast 90Y, zatiaľ čo pri kvapalinovej extrakcii s TBF je možné 

okamžité meranie preparátu. Čo sa týka množstva použitých koncentrovaných kyselín počas 

separačného postupu, je v metóde stanovenia 90Sr pomocou sorbentu AnaLig®Sr01 použité 

oveľa menšie množstvo 14,35 mol·dm-3 HNO3 oproti metóde s TBF. Dve separačné metódy 

boli porovnávané pomocou lineárnej regresie, vysoká hodnota korelačného koeficientu 0,99 

potvrdzuje, že obe metodiky pre stanovenie 90Sr poskytujú rovnaké výsledky.  
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Tab. 1 Výsledky stanovenia 90Sr pomocou sorbentu AnaLig®Sr01 vo  vzorkách kostí divo žijúcich zvierat 
 

Lokalita ulovenej 
zveri 

Druh 
zveri 

Hmotnosť 
použitá na 

separáciu [g] 

Hmotnostná 
aktivita ± U 

[Bq·kg-1] 

Rádiochemický 
výťažok 85Sr 

[%] 

Humenné  diviak 20 20,6 ± 1,4 68 

Rimavská Sobota  diviak 14 35,1 ± 2,6 64 

Plavecké podhradie diviak 6,1 31,9 ± 2,5 84 

Humenné  diviak 7 15,4 ± 2,2 88 
Častá  diviak 7,8 66,8 ± 4,3 64 

Častá  diviak 6,9 64,4 ± 4,4 64 

Častá  diviak 9,8 77,3 ± 4,4 50 

Častá  diviak 8,3 75,7 ± 4,0 90 
Horné Saliby diviak 8,3 9,4 ± 1,5 79 

Humenné  diviak 4,4 20,0 ± 2,6 93 

Púchov  diviak 8,1 69,4 ± 4,0 61 

Plavecké podhradie  srnec 9,1 24,5 ± 2,3 55 

Plavecké podhradie  srnec 7,6 25,0 ± 2,1 80 

Tatry  srnec 8,3 7,8 ± 2,1 70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Porovnanie metodík extrakcie kvapalina- kvapalina s TBF a extrakcie na tuhej fáze selektívnym 
sorbentom AnaLig®Sr01 pri separácii 90Sr 

 
Výsledky nášho experimentu boli porovnané s výsledkami od Wallovej, ktorá 

stanovovala 90Sr v kostiach svine divej z rôznych lokalít Rakúska. Rozmedzie aktivít 90Sr 

bolo (18-248) Bq·kq-1. Procházka stanovoval vo svojej práci aktivitu 90Sr v kostiach svine 

divej, jeleňa európskeho a srnca z rôznych lokalít Českej republiky. Hmotnostná aktivita 90Sr 
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bola v intervale (305-972) mBq·g-1. Rozmedzie aktivít 90Sr v našom experimente bolo v 

intervale (20,6- 77,3) Bq·kq-1.  

 

Záver 

 V predloženej práci bolo stanovené 90Sr v kostiach svine divej a srny z územia 

Slovenska. 90Sr bolo stanovené pomocou dvoch odlišných metód, a to metódou kvapalinovej 

extrakcie s TBF a metódou extrakčnej chromatografie so sorbentom AnaLig®Sr01. Nami 

zistené aktivity 90Sr boli porovnateľne rovnaké ako aktivity 90Sr zistené v Rakúsku a Česku. 

Najvyššia hmotnostná aktivita 90Sr bola zistená v Trnavskom a Trenčianskom kraji. 
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Abstract  

Synthesis and identification of 4-(benzylsulfonyl-)-N-fenylthiazole-5-amine 
Isonitriles are useful base compounds for several types of reactions in regards of uncommon reactivity 

of their functional group. In reactions they can act as nucleophiles and electrophiles. Isonitriles are most 
commonly used as precursors for heterocyclic systems synthesis. Multicomponent reactions (MCR) are 
reactions, where three or more components react together under simple conditions. They belong amongst modern 
methods of heterocyclic compounds synthesis. In this work we will describe MCRs in which we will use 
isonitriles (Ugi and Passerini reactions). 
 

Keywords: isonitriles; heterocycles 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Vďaka nezvyčajnej reaktivite funkčnej skupiny izonitrilov sa tieto zlúčeniny využívajú 

ako východiskové látky pre viacero typov reakcií. Podľa našich potrieb reakcií môžu zastávať 

funkciu nukleofilov aj elektrofilov. Často sa používajú do tzv. multikomponentných reakcií 

(MCR) v literatúre sú označované ako Ugiho reakcie [1] a Passeriniho reakcie [2]. Sú to 

veľmi účinné postupy v syntéze heterocyklov. K hlavným východiskovým látkam týchto 

reakcií patria izonitrily, dôležitým aspektom je, že sú dobre prístupné. Prírodné izonitrily sú 

známe svojím antibiotickým účinkom, využívajú sa aj ako fungicídy a protirakovinové látky. 

Niektoré skupiny izonitrilov majú značný vplyv na antimalaritickú aktivitu in vitro [3]. 

Na prípravu izonitrilov sa využíva mnoho spôsobov, najčastejšie využívaným je 

dehydratácia formamidov s použitím rôznych činidiel, k takýmto činidlám patrí napríklad 

fosgén alebo difosgén. Avšak obe tieto zlúčeniny sú toxické, novším a netoxickým činidlom 

je 2,4,6-trichlór-1,3,5-triazín (TCT). Použitím mikrovlnného žiarenia sa dosahujú vyššie 

výťažky. Dané podmienky sa využívajú pri syntéze alifatických aj aromatických izonitrilov. 

Deriváty pyrolov sú jedným typom heterocyklických zlúčenín, ktoré sa pripravujú 

MCR reakciou. Marcaccini a kolektív využil štvorkomponentú syntézu, ktorá zahŕňa 

kombináciu Ugiho a Knoevenageovej reakcie (Obr. 1) [4]. Reakcia hydrochloridu-2-

aminoacetofenónu, kyanooctovej kyseliny, cyklohexylizonitrilu a 4-chlórbenzaldehydu 

prebiehala v metanole spolu s uhličitanom draselným. Produktom bol priamo derivát pyrolu 
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(2) spolu s ním vzniká jeho 2-hydroxy tautomér (3). Adukt (1) je intermediátom tejto reakcie, 

avšak ten rýchlo reaguje Knoevenagelovou reakciou a tak nebolo možné ho izolovať. 

 

 
Obr. 1. Schéma prípravy derivátu pyrolu. 

 

Ďalšími heterocyklickými zlúčeninami, ktoré sa získavajú viackomponetnými 

reakciami sú deriváty tiazolu. MCR Ugiho reakcia v spojení s Michaelovou adíciou 

a následnou β- elimináciou je účinným postupom pri príprave jedného z derivátov tiazolu 

(Obr. 2) [5]. Túto reakciu znázorňuje Obr. 2, kde kondenzáciou β-aminotiokarboxylovej 

kyseliny s aldehydom a metyl β-(N,N-dimetylamino)-α-izonitrilakrylátom vzniká 

sedemčlenný tiolaktámový intermediát (4). Vnútromolekulovou migráciou acylu tohto 

intermediátu vzniká β-laktám (5), ktorý obsahuje tioamidovú funkčnú skupinu. Následne 

vnútromolekulovou Michaelovou adíciou spojenou s β-elimináciou dietylamínu vzniká 1-

(tiazol-2-dimetyl)azetín-2-ón (6). V tejto trojkomponentnej syntéze vzniká 5 nových 

kovalentných väzieb (jedna C-C, dve C-N a dve C-S väzby) spoločne s tvorbou dvoch 

heterocyklických kruhov.  
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Obr. 2. Schéma prípravy derivátu tiazolu pomocou MCR. 

 

Materiál a metódy 

Teploty topenia boli merané na prístroji Melting Point M-656 Büchi. NMR spektrá boli 

merané na prístroji Varian Mercury plus 300 (pre 1H NMR 300 MHz). Chemické posuny (δ) 

sú uvádzané v ppm, vzhľadom na štandard tetrametylsilán (TMS, 0,00ppm). Interakčné 

konštanty (J) sú uvádzané v Hz. Pre multiplicitu signálov boli použité nasledovné skratky 

signálov: s (singlet), d (dublet), t (triplet), m (multiplet) a br (široký). 

V praktickej časti bola vyskúšaná príprava tiazolového skeletu [3+2] cykloadíciou 

izonitrilu na izotiokyanát. Návrh syntézy je uvedený na Obr. 3. 

 

Obr. 3. Reakčná schéma syntézy. 
 

Syntéza má 4 stupne: 

1.Príprava kyseliny benzylsulfínovej 

2.Príprava N-((benzylsulfonyl)-metyl) formamidu 

3.Príprava benzylsulfonylmetyl izonitrilu 

933



4.Príprava 4-(benzylsulfonyl)-N-fenyltiazol-5-amínu 

 

Výsledky a diskusia 

V prvom kroku syntézy sme vychádzali z benzylsulfonyl chloridu (7) (5,70 g; 30 

mmol), ktorého reakciou so siričitanom sodným (11,3 g; 90 mmol) v 120 ml vody podľa [6] 

sme získali kyselinu (8) v 74% výťažku, ale spektrum ukázalo, že sa tam nachádza veľké 

množstvo rozpúšťadiel a teda látka nebola dostatočne čistá. Opakovaním reakcie sme použili 

trojnásobné množstvá východiskových látok a získali sme dostatočne čistý produkt vo 

výťažku 51 %. Druhý krok syntézy zahŕňal prípravu formamidu (9), pripravenú kyselinu (8) 

(2,41 g; 0,0154 mol) sme nechali zreagovať s 38% vodným roztokom formaldehydu (3,60 g; 

0,042 mol), formamidom (6,76 g; 0,15 mol) a kyselinou mravčou (2,30 g; 0,05 mol) v 7 ml 

vody podľa literatúry [7] touto reakciou sme získali N-((benzylsulfonyl)-metyl) formamid (9) 

s hmotnosťou 0,419 g vo výťažku 12 %. V treťom kroku sme pripravili izonitril (10) 

z formamidu (9) (0,419 g; 2 mmol) spolu s dimetoxyetánom (3 ml), dietyléteru (4 ml) 

a trietylamínu (2 ml; 10 mmol), cez septum bola pridávaná zmes POCl3 (0,4 ml; 2,2 mmol) 

v 1,2-dimetoxyetáne (0,5 ml) [7]. Pričom nám vypadli hnedé kryštály, po ich prečistení sme 

získali derivát izonitrilu (10) vo výťažku 81 %. Posledným krokom syntézy bola príprava 4-

(benzylsulfonyl)-N-fenyltiazol-5-amínu (11). V tomto stupni sme použili izonitril (10) (0,157 

g; 0,8 mmol), k nemu sme pridali Bu4NBr (0,260 g; 0,8 mmol), fenylizotiokyanát (0,108 g; 

0,8 mmol) rozpustený v 6 ml dichlórmetánu. K tejto zmesi sme postupne pridávali 4% roztok 

chloridu sodného (1,2 ml) [8].  Látku sme po prečistení odvážili a vypočítali výťažok, ktorý 

bol 68 %. Teplota topenia 4-(benzylsulfonyl)-N-fenyltiazol-5-amínu je 121,6 °C. 

To, že sa nám podarilo pripraviť derivát tiazolu (11) potvrdzuje aj 1H NMR spektrum, 

uvedené na Obr.4.  
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Obr. 4. 1H NMR spektrum 4-(benzylsulfonyl)-N-fenyltiazol-5-amínu. 1H NMR  (300MHz, CDCl3, ppm) 8,10 
(br. S, 1H, NH); 8,02 (s, 1H, HC-tiaz.); 7,29 (t, 2H, H-C3, C5); 7,16-7,27 (m, 5H, C6H5 CH2); 7,12 (t, 1H, H-C4); 

6,92(d, 2H, H-C2,C6); 4,51 (s, 2H, (PhCH2), ( LG7A). 
 

Vyššie výťažky produktov jednotlivých krokov by sme mohli dosiahnuť 

optimalizovaním podmienok, ako je napríklad väčší reakčný čas, poprípade väčšie množstvá 

východiskových látok. Posledným stupňom syntézy sme uviedli do praxe syntézu derivátu 

tiazolu a to [3+2] cykloadíciou izonotrilu (10) na fenylizotiokyanát. 

 
Záver 

V teoretickej časti sme uviedli príklady využitia multikomponentných reakcií 

v syntéze heterocyklov. Skúmané MCR umožňujú pripraviť rôzne deriváty pyrolov a tiazolov 

len v jednom kroku a to prostredníctvom izonitrilov.  

V experimentálnej časti sme podľa navrhnutej schémy pripravili homologický izonitril 

k TosMIC, ktorý má namiesto fenylsulfonylového fragmentu benzylsulfonylový. Pripravený 

izonitril sme následne nechali zreagovať s fenylizotiokyanátom, čím sme získali požadovanú 

zlúčeninu, 4-(benzylsulfonyl)-N-fenyltiazol-5-amín. V praxi sme tak úspešne odskúšali 

syntézu tiazolového derivátu pomocou nami pripraveného benzylsulfonylmetylizonitrilu. 
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Abstract 

Analysis of alkanes in exhaled breath by INCAT device using gas chromatography 
The aim of this work was the analysis of exhaled breath by gas chromatography mass spectrometry 

(MS). It presents methods for sample preconcentration of the analytes. Furthermore, it identifies various 
metabolites such as 2-methyl furane, acetone and also hexane, isoprene in exhaled breath sample. Since the 
number of expiratory markers is very high, we have chosen only a part, namely alkanes. In practical part we 
analysed real samples of expiratory gases from volunteers. 
 

Keywords: Gas chromatography; Flame ionisation detector; INCAT; Exhaled breath; Alkanes.  

 

Úvod a formulácia cieľa  

Vo výdychu každého jedinca sa nachádzajú látky, ktoré sú pre organizmus bežné a 

látky, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty ochorení. Ak sa detegujú látky, ktoré sú 

priraditeľné k ochoreniu možné tento postup využiť v diagnostike. Diagnostické vyšetrenia sa 

v súčasnej dobe uberajú rôznymi smermi, hlavne tými, ktoré sú neinvazívne, rýchle 

a bezpečné. Analyzovanou matricou je výdych, teda plynná vzorka. Najjednoduchšou 

metódou stanovenia je teda plynová chromatografia. Pri analýze vzoriek plynovou 

chromatografiou sa používa analytická termálna desorpcia na uvoľnenie nasorbovaných 

analytov na sorbente. Ako detektory sa využívajú plameňovo ionizačný detektor (FID) 

a hmotnostná spektrometria (MS) [1 - 3]. 

Alkány sa bežne nachádzajú v životnom prostredí ako napríklad v rope a jej produktoch, 

v kultúrach siníc alebo vo vodných sedimentoch. Vo vydychovanom vzduchu však majú 

endogénny charakter. Vo výdychu sa môžu objaviť z viacerých dôvodov ako napríklad 

oxidačný stres, rakovina prsníka, rakovina pľúc, odmietnutie transplantátu srdca atď. Klinické 

testy na odmietnutie transplantátu srdca sú už schválené FDA (US Food and Drugs 

Administration). Niektoré alkány boli navrhnuté ako nové biomarkery oxidatívneho stresu 

a boli priradené ku konkrétnym ochoreniam. Nižšie uhľovodíky (do C6) sú markery väčšieho 

počtu ochorení ako vyššie uhľovodíky (nad C6). Koncentrácia alkánov sa vo vydychovanom 

vzduchu líši v závislosti od množstva oxidatívneho stresu. Koncentrácie sú v rozmedzí ppm-

ppt (µl.l -1 –pl.l-1) [4].  
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Oxidačný stres sa prejavuje pri niektorých chorobách a v starobe. Pri oxidačnom strese sa 

konečným akceptorom pri dýchaní nestane kyslík ale elektrón „unikne“ z mitochondrie do 

cytoplazmy vo forme ROS (Reactive oxygen species). Tieto formy ROS poškodzujú DNA, 

proteíny, lipidy a ďalšie biologicky dôležité molekuly [4].   

 

Materiál a metódy 

Vzorkovanie dychu sa uskutočňovalo pomocou Tedlar vreciek s obsahom 3l. 

Vydychovaný vzduch je ľahko ovplyvniteľný prostredím, takže odber vzoriek sa 

uskutočňoval minimálne 2 hodiny po jedle alebo hneď po zobudení. Vzorkovaným dychom sa 

3 krát prepláchlo vrecko. Do Tedlar vrecka sa vložilo INCAT zariadenie napojené na 

čerpadlo. Cez INCAT sa nasávala vzorka 10 minút. Vrecká boli vyhrievané na 40°C aby 

nedochádzalo k stratám analytu v kondenzovanej vodnej pare na stenách vrecka [7].  

INCAT (Inside Needle Capillary Adsorption Trap) je nová rozvíjajúca sa metóda. Medzi 

jej hlavné prednosti patrí jednoduchá metodika a rýchlosť analýzy. Schéma zariadenia je 

zobrazená nižšie na obrázku 1. Hlavnú časť zariadenia tvorí sorbent, ktorý je zakotvený 

v nerezovej ihle. Ako sorbenty boli použité Chromosorb W, Carbopack X a Carboxen 1000 

od Supelco (Bellefonte, USA). Ihly z nerezovej ocele (kanyly) 90 mm dlhé s 

vonkajším/vnútorným priemerom 1,3 mm/1,1 mm a 1,1 mm/0,9 mm, Nissho (Osaka, 

Japonsko). Sklené guľôčky (0,125-0,2 mm) od BDH (Poole, Anglicko), sintrované pri 680 °C 

po dobu 45 minút v laboratórnej piecke. MTB vzorkovacie ventily boli zakúpené z Hamilton 

(Reno, Nevada, USA). Zmesi alkánov boli získané od firmy Sigma-Aldrich (Nemecko) 

a zmesi alkánov, z ktorých sa pripravovali monometyl alkány boli získané od firmy Supelco 

(Bellefonte, PA, USA). Na lepšiu desorpciu analytov z INCAT zariadenia sa používal 

špeciálne upravený kovový liner [5].  

  

Obr. 1. Zariadenie INCAT (A- sklenené frity, B- sorbent, C- tesnenie, D- ihla z nerezovej ocele, G- zatvárací 
ventil, F- bočný otvor). 

Separácia prebehla na GC x GC-FID. Prvá kolóna mala dĺžku 100 m s vnútorným 

priemerom 0,32 mm a hrúbkou 0,25 µm a stacionárnou fázou OV-1. Druhá kolóna bola 

(FFAP, Hewlett Packard), 1 m dlhá s vnútorným priemerom 0,2 mm a hrúbkou fázy 0,33 µm. 
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Teplotný program od 40°C do 210°C s teplotným gradientom 2°C/min. Nosný plyn (hélium) 

prúdil po celú dobu analýzy (3,5 ml.min-1). Teplota injektora bola 280°C v splitless móde 

a teplotou detektora 230°C. Doba modulácie bola 3 s. Zber dát sa uskutočnil pomocou verzie 

softvéru pre GC × GC (HyperChrom) na základe Thermo Electron Chróm-Card Data System 

[6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Ako sorbenty sa použili sorbenty Carboxén 1000, Carbopack X a Chromosorb W+ 

20% SE-54. Všetky sorbenty adsorbovali iné alkány s odlišným počtom uhlíkov, a tým sa 

zabezpečilo pokrytie celej škály štandardnej zmesi alkánov od C6 do C18 (obrázok 2). 

 

 

Obr. 2. Adsorbcia alkánov na sorbenty Carbopax X, Carboxén 1000 a Chromosorb W+20% SE-54. 

 

Na chromatograme (obrázok 3) je záznam zo separácie štandardnej zmesi monometyl 

a n-alkánov z GC x GC-FID. Zo záznamu je zrejmé, že monometyl alkány nemôžu byť úplne 

rozseparované aj napriek použitiu kapilárnej kolóny s vysokým rozlíšením. Mononetyl alkány 

sa nachádzajú v strede medzi príslušnými alkánmi.   
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Obr. 3. Štandardy alkánov a monometyl alkánov na GC x GC-FID. 

 

Na chromatograme (obrázok 4) je záznam reálnej vzorky výdychu z GC × GC-FID. 

Vzorka bola poskytnutá od 47 ročného tuhého fajčiara s trojnásobným bajpasom. Denne 

vyfajčí približne 40 cigariet. 

 

 

Obr. 4. Záznam z analýzy dychu 47 ročného fajčiara. 
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Na zázname môžeme vidieť separáciu alkánov (v druhom rozmere) a uvoľnené siloxány 

zo septa použitého v TEDLAR vrecku alebo v GC injektore. Siloxány sa môžu odparovať aj 

zo stacionárnej fázy kolóny. Osoba má vo výdychu mnoho látok a taktiež sadu alkánov 

a metyl alkánov. Alkány sa v dychu vyskytujú z oxidačného stresu, ktorý spôsobuje 

peroxidáciu lipidov z nenasýtených mastných kyselín. Nedostatočné prekrvenie a teda aj 

nedostatok kyslíka v bunke je spôsobený poškodením srdca. Pri porovnaní záznamu so 

štandardmi sme zistili, že vo výdychu sa nachádzali alkány ako dekán, dodekán, pentadekán, 

hexadekán, heptadekán, oktadekán. V zázname dychu fajčiara (obrázok 4) sa nachádzajú 

okrem alkánov a monomethyl alkánov aj alkoholy, aldehydy, ketóny alebo aromatické 

zlúčeniny. 

 

Záver 
Cieľom práce bolo vybranie vhodných sorbentov na analýzu alkánov vo výdychu. Ako 

vhodné sorbenty sme vybrali Chromosorb W+ 20% SE-54, Carbopack X a Carboxen 1000. 

Sorbenty boli použité v zariadení INCAT a použité pre analýzu reálnych vzoriek 

výdychových plynov. Vo výdychu od 47 ročného fajčiara s trojnásobným bajpasom boli 

detegované alkány a monometyl alkány. Pri použití dvojrozmernej GC x GC-FID sa dosiahla 

dobrá separácia hľadaných analytov.  
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Abstract 

 Determination  of 226Ra in admixtures of building materials with using ion exchange sorbents Anion 
Exchange Resin and MnO2-PAN 

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 admixtures of building materials 
by method of ion exchange chromatography. This method is based on column separations consisting of different 
commercial products Anion Exchange Resin and MnO2–PAN. The proposed method for the determination of 
226Ra was applied for analysis of various admixtures of building materials from Slovakia. Sample for alpha 
counting of radium was prepared by coprecipitation with Ba2+. For counting 226Ra radioactivity was used a two-
chamber α - spectrometer 576A. The radium recovery was monitored 133Ba as tracer, which was counted by 
HPGe detector (ORTEC). The obtained 226Ra activities in the analyzed samples were compared with the limit 
values set in Edict 528 of the Ministry of Health of the Slovak Republic in 2007. 

 

Keywords: radium – 226;ion exchange chromatography; MnO2–PAN; building materials  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 

Primárnym zdrojom najvýznamnejších prírodných rádionuklidov ako 238U, 232Th, 
226Ra a 40K sú horniny. Veľmi podobný obsah rádionuklidov ako v horninách je možné nájsť 

aj v pôde. Z hľadiska rozboru expozičných ciest je potrebné brať na vedomie, že horniny 

a pôda sú nielen zdrojom externého žiarenia gama, ale z nich uvoľňované rádionuklidy 

migrujú do vody, ovzdušia a potravových reťazcov. Často sú práve z týchto matríc vyrábané 

stavebné materiály, ktoré tvoria podstatnú časť technogénneho radiačného pozadia. Pri 

rádioaktívnej premene prírodného rádionuklidu 226Ra  je emitovaný 222Rn. Práve dôsledkom 

inhalácie 222Rn a jeho dcérskych produktov dochádza k vnútornému (internému) ožiareniu 

[1,2,3]. 222Rn sa spolu so svojimi dcérskymi produktmi dostáva do objektov difúziou zo stien, 

pričom príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva zo stavebných materiálov predstavuje 

približne 20 %. Kritérium vhodnosti použitia stavebných materiálov z hľadiska obsahu 

prírodných rádionuklidov stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

(SR) o požiadavkách na obmedzenie ožiarenie z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov 

(528/2007 Z.z.). Smernou hodnotou pre vykonanie  nápravných  opatrení  na zníženie  obsahu 
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prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch a výrobkoch určených na výstavbu stavieb  

s pobytovými priestormi je hmotnostná aktivita 226Ra = 120 Bq·kg-1 [4,5].   

Stanoveniu 226Ra v tuhých matriciach bolo venovaných viacero prác zahraničných 

autorov. Najpoužívanejšie metódy stanovenia rádia v pevných vzorkách sú založené na 

princípe extrakčnej chromatografie, spoluzrážania a iónovej výmeny.  

Maxwell [6] spolu s Culliganom vypracovali novú metódu separácie 226Ra 

z environmentálnych vzoriek. Pevné vzorky boli na analýzu spracované tavením 

s hydroxidom sodným. Rádium bolo zo vzoriek zakoncentrované spoluzrážaním s 

uhličitanom vápenatým. Pred separáciou bolo redukované Fe3+ na Fe2+ pridaním kyseliny 

askorbovej. Pre odstránenie rušivých interferentov boli do postupu separácie zavedené 

nasledovné sorbenty: katiónvýmenný sorbent, Sr resin a Ln resin. Na alfaspektrometrické 

meranie bola vzorka s 226Ra pripravená spoluzrážaním so síranom bárnatým v prostredí 

izopropylalkoholu. Navrhnutá metóda ukázala dobré chemické výťažky a účinné odstránenie 

rušivých prvkov. 

Stanoveniu 226Ra v životnom prostredí sa venoval aj Lawrie s kolektívom [7]. Autori 

analyzovali vzorky výpustných vôd z uránových baní, uhlie, popolček a záchytné materiály 

ako silikagél a aktívne uhlie. Analyzované pevné vzorky boli spracované dvojnásobnou 

mikrovlnnou digesciou. Rádionuklid rádia bol z jednotlivých vzoriek separovaný použitím 

katiónvýmenného sorbentu BioRad AG – 50 W – X8.  Pre ďalšie čistenie Ra frakcie bol do 

postupu separácie zavedený Sr resin. Následne bola vzorka nanesená na nerezovo – oceľové 

disky elektrodepozíciou. Aktivita vzoriek bola stanovená prostredníctvom 

alfaspektrometrického merania, pričom detekčné limity  pre pevné zložky boli 20 mBq·g-1. 

Získané výťažky separácie sa pohybovali v rozmedzí (67,7 – 92,3) %. Metóda bola validovaná 

cez porovnanie analýzy morského sedimentu, ktorý predstavoval referenčný materiál.  

 Lehto a Hou [8] sa vo svojej práci zaoberali stanovením rádia vo vzorkách kameniva 

s využitím iónovýmenných sorbentov. K spracovanej vzorke kameniva bol pridaný stopovací 

rádionuklid 133Ba na stanovenie výťažku separácie. Vzorka bola prečistená od interferentov 

zavedením silne bázického aniónvýmeného sorbentu a katiónvýmenného sorbentu. Rádium 

spolu s báriom boli z katiónvýmenného sorbentu eluované 6 mol·dm-3 HCl. Chemický 

výťažok bol stanovený prostredníctvom gamaspektrometrie stopovacieho rádionuklidu 133Ba. 

Aktivita 226Ra sa stanovila buď alfaspektrometrickým meraním alebo meraním s využitím 

kvapalinovej scintilačnej spektrometrie. 
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 Na katedre jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK bola vyvinutá metóda 

zaoberajúca sa stanovením 226Ra s využitím iónovýmenného sorbentu MnO2–PAN [9]. 

Metóda bola aplikovaná na vzorky prírodných minerálnych, prírodných liečivých, pitných 

a pramenitých vôd. Na stanovenie rádiochemického výťažku bol použitý stopovací 

rádionuklid 133Ba a získané výťažky boli v rozmedzí (92 – 100) %. Vzorky boli na 

alfaspektrometrické meranie upravené spoluzrážaním s Ba2+. Výhodami navrhnutej metódy je 

minimalizácia tvorby nebezpečných anorganických a organických odpadov a relatívne krátky 

čas separácie.  

 Cieľom prezentovanej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu 

alfaspektrometrického stanovenia 226Ra v prímesiach stavebných materiálov. Vyvinutá 

metóda je založená na princípe iónovej výmeny s využitím aniónvýmenného sorbentu a 

MnO2–PAN sorbentu. Výhodou separácie 226Ra na sorbente MnO2-PAN je rýchlosť separácie 

a jednoduchá úprava vzoriek pred analýzou. Pre alfaspektrometrické meranie bola vzorka 

upravená spoluzrážaním s Ba2+ [6]. Na stanovenie rádiochemických výťažkov bol použitý 

stopovací rádionuklid 133Ba. Získané hodnoty hmotnostných aktivít jednotlivých 

analyzovaných vzoriek boli porovnané s limitnou hodnotou určenou vo vyhláške 528 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007. 

 

Materiál a metódy 

Činidlá a materiály 

Anion Exchange Resin -  Eichrom Technologies,  MnO2–PAN (0,1 – 0,3) mm –  

výrobca docent Šebesta, ČVÚT Praha. Všetky ďalšie chemikálie boli bežne dostupné 

v analytickej čistote kyselín a chemikálií. 

 

Metóda separácie 226Ra zo vzoriek stavebných materiálov a surovín 

 Analyzovaná vzorka stavebného materiálu bola digerovaná v zmesi obrátenej lúčavky 

kráľovskej počas 7 hodín pri teplote 90 °C. K ekvivalentnému množstvu vzorky (5 g) bolo 

pridaných A=63,4 Bq stopovacieho rádionuklidu 133Ba. Zmes bola odparená dosucha 

a následne rozpustená v 10 cm3 zmesi 9 mol·dm-3 HCl/ 0,35 mol·dm-3 HNO3. Vzorka bola 

nanesená na sorbent Anion Exchange Resin (7 g), kondiciovaný zmesou 9 mol·dm-3 HCl/  

0,35 mol·dm-3 HNO3 – frakcia bola zachytená (obsahuje 226Ra a 133Ba). Kolóna bola premytá 

10 cm3 zmesi 9 mol·dm-3 HCl/ 0,35 mol·dm-3 HNO3 – frakcia bola zachytená. Frakcie boli 
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spojené a pH vzorky bolo upravené na hodnotu približne 7 s NaOH za vzniku zrazeniny. 

Zrazenina bola od roztoku oddelená použitím centrifúgy. Roztok nad zrazeninou bol nanesený 

na  sorbent MnO2–PAN (3 cm3), ktorý bol kondiciovaný deionizovanou vodou. Následne bola 

kolóna premytá s 20 cm3 deionizovanej vody. Rádium a bárium boli z kolóny eluované 20 

cm3 6,5 mol·dm-3 HCl. Vzorka 226Ra bola pripravená na alfaspektrometrické meranie 

metódou spoluzrážania s Ba2+ [6]. Eluovaná frakcia bola odparená dosucha. K odparku bolo 

pridaných 10 cm3 2 mol·dm-3 HCl, 1,5 g síranu amónneho, 200 mm3 nosiča Ba2+ (250 mg·cm-

3) a 2,5 cm3 koncentrovaného izopropylalkoholu [6]. Takto upravená vzorka bola vložená na 

15 min do ľadového kúpeľa a zároveň do ultrazvuku. Vzorka bola 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.  

 

Výsledky a diskusia 

Nová navrhnutá metóda pre alfaspektrometrické stanovenie 226Ra zo stavebných 

materiálov a surovín je založená na princípe iónovýmennej chromatografie s využitím 

sorbentov Anion Exchange Resin  a MnO2–PAN. Vzorky stavebných materiálov a surovín 

obsahujú rôzne množstvá Fe3+, pričom na účinnú separáciu 226Ra na sorbente MnO2-PAN je 

potrebné prostredie s pH okolo 7. Pre zvýšený obsah Fe3+ v daných materiáloch, však 

dochádza k spoluzrážaniu Fe3+ s rádiom pri pH od 4,8, čo znemožňuje separáciu na 

iónovýmennom sorbente MnO2-PAN [6]. Na elimináciu Fe3+ bol použitý Anion Exchange 

Resin, kde ako vhodné prostredie bola zvolená zmes 9 mol·dm-3 HCl/ 0,35 mol·dm-3 HNO3, 

nakoľko Fe3+ vytvára aniónové komplexy, ktoré sú zachytené na anionvýmennom sorbente, 

zatiaľ čo 226Ra nie je adsorbované sorbentom. Po odstránení interferujúceho Fe3+ bolo pH 

vzorky upravené na hodnotu 7 a následne bola vzorka nanesená na MnO2–PAN sorbent. 

Optimalizáciou bolo ako vhodné elučné činidlo pre elúciu 226Ra zvolený roztok 6,5 mol·dm-3 

HCl [9]. Účinnosť separácie rádionuklidu 226Ra zo vzoriek stavebných materiálov a surovín 

bola v rozmedzí (77,8 – 100) %. 
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Tab. 1. Výsledky stanovenia 226Ra v analyzovaných vzorkách 
 

 

Označenie vzorky 

 
R (133Ba) 

[%] 

Alfaspektometrické meranie 

a(226Ra) ± U 

[Bq·kg-1] 

Gamaspektometrické meranie 

a(226Ra) ± U 

[Bq·kg-1] 

Lom Maglovec 77,8 28,2 ± 4,0 32,0 ± 5,0 

Štrkovňa Jelka 97,5 14,8 ± 3,8 17,0 ± 2,6 

PŤK Nová Baňa 99,0 28,5 ± 3,8 33,0 ± 5,0 

Drevos,Kameničany 87,2 21,6 ± 1,6 22,5 ± 3,2 

Prefa Sučany 88,2 23,5 ± 3,0 22,5 ± 3,4 

Pieskovňa Borský Peter 100,0 4,3 ± 0,6 4,8 ± 0,7 

Bau Betón (jemné mletie) 84,8 21,0 ± 3,1 21,4 ± 3,1 

Bau Betón (hrubšie mletie) 82,2 21,2 ± 3,2 22,4 ±3,0 

 

 

Na základe  získaných výsledkov je možné pokladať navrhnutú metódu založenú na 

kombinácií iónovýmenných sorbentov Anion Exchange Resin a MnO2–PAN ako vhodnú 

a účinnú pre stanovenie 226Ra v surovinách stavebných materiálov. V tabuľke 1 sú zároveň 

prezentované aj získané hmotnostné aktivity 226Ra merané gamaspektrometrickým meraním. 

Porovnaním výsledkov sa zistila dobrá zhoda nami navrhnutej alfaspektrometrickej metódy 

s metódou gamaspektrometrie. Zároveň hodnoty hmotnostných aktivít boli porovnané 

s limitnou hodnotou hmotnostnej aktivity 226Ra  (a = 120 Bq·kg-1)  v stavebných výrobkoch 

a surovinách určenou vyhláškou č. 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

z roku 2007. Všetky analyzované vzorky spĺňajú limitnú hodnotu určenú vo vyhláške č. 528 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

Záver 

Nová navrhnutá metóda pre alfaspektrometrické stanovenie 226Ra z analyzovaných 

vzoriek  stavebných materiálov a surovín bola založená na metóde iónovej výmeny s použitím 

dvoch iónovýmenných sorbentov Anion Exchange Resin a MnO2–PAN. Preparáty boli na 

alfaspektrometrické meranie pripravené spoluzrážaním s Ba2+. Dosiahnuté rádiochemické 

výťažky rádia potvrdili účinnosť navrhovanej metódy pre stanovenie 226Ra. Získané hodnoty 

hmotnostnej aktivity rádia boli porovnané s limitnou hodnotou určenou vyhláškou 528 
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Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007, pričom žiadna z analyzovaných 

vzoriek neprekročila limitnú hodnotu. 
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Abstract 

Hydroxyapatite is suitable adsorbent for heavy metals and radionuclides due to its large surface area, 
high stability under redox conditions. SnCl2 for its reducing properties is used in biomedical applications and 
industrial technologies, for its reducing properties. The adsorption of TcO4

- to the HA samples, prepared by wet 
precipitation method, was studied by the d radio-indication method. Radionuclide 99mTc was used as radioisotope 
indicator. The effect of contact time on the adsorption of 99mTcO4

- ions on the Sn-HA was studied. Sn2+ ions 
reduced Tc (VII) to Tc (IV) forming TcO2, TcO(OH)2 or more precisely TcO2·2H2O, which can be adsorbed on 
the surface of the HA, or to form complexes on the surface of the hydroxyapatite. 

Keywords: hydroxyapatite; tin; technetium; incorporation; adsorption 

Introduction and the formula of the main aims 

Radionuclides and heavy metals are ultra-wide group of substances toxic to organisms 

and polluting the environment. Typical representants of them are Hg, Cd, Pb, Cr etc. The 

toxic substances also include some trace elements found in vivo. For example Ni, Cu, Zn, Sn 

which can also have negative impact on health as in the case of an exposure to heavy metal or 

radionuclide [1,2]. 

Due to the increasing demands of industry and medicine the result is overproduction of 

radionuclides and heavy metals. These elements have a high ability to bind on the smallest 

particles, and thereby to complicate the decontamination process. 

Hydroxyapatite (HA) is a basic natural inorganic component of vertebrate’s support 

system. The proportion of HA in bones is 60% and in the tooth enamel it is 90% [3]. 

 HA have some good properties e.g. biocompatibility, low density, chemical stability, 

osteoconductivity, non-toxicity, etc. HA is used as bone substitute material, such as filling of 

defects in dental and orthopaedic surgery. HA forms a direct chemical bond with the tissue 

and so the implant can be easily incorporated into bone [3,4,5]. Moreover, HA for its 

chemical stability in oxidation-reduction reactions, low solubility in water, high surface area 

and the buffering properties. It is used as the adsorbent of the radionuclides and heavy metals. 

HA has in its structure spaces for cations and anions replacing reactions. Moreover, it is 

capable to adsorb on the surface divalent metal cations - Sr2+, Cu2+, Sn2+, Ni2+, etc. The 

cations are adsorbed by coprecipitation, ion-exchange reactions, substituting calcium cations 

with other metals contained in the HA, by forming complexes on the surface of HA [6]. To 
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the structure of HA can be incorporated anions such as carbonates, fluorides and sillicates and 

it is realised by heterogeneous ion exchange [7]. 
99mTc is the most used radioisotope in medicine. 99mTc with a half-life of 6.01 hour is readily 

available and is suitable for diagnostic and therapeutic procedures. Technetium emits γ-

radiation with energy of 140 keV (89%), which is used in detecting by gamma camera [6]. 

Aim of this work was to prepare nanoparticles of hydroxyapatite with Sn2+ ions by 

adsorption on hydroxyapatite and by wet precipitation method with the addition of different 

concentrations of Sn2+ ions and prepared adsorbents to characterize and determine their use. 

 

Materials and methods  

Chemicals and materials 

Chemicals used in the experiments were of analytical grade by Lachema NP, Czech 

Republic and by SLAVUS Ltd., Slovak Republic. 99mTc – radioisotope was used of 99Mo / 
99mTc generator DRYTEC (2.5 to 100 GBq), GE Healtcare, @ 1200 GMT. Hydroxyapatite 

(HA1) was by Sigma - Aldrich Chemie GmbH, Germany. 

Adsorptions experiments 

Adsorption of technetium in the form of pertechnetate anion on hydroxyapatite 

samples was studied by the radio-indication method. As radioisotope indicator was used a 
99mTc pertechnetate anion. Sorption experiments were performed by batch method in a plastic 

tube with a stopper at room temperature. The ratio of liquid to solid was 100:1. 

The effect of the contact time on adsorption technetium was studied on HA1, HA2, 

HA3 and A4.  The 30 mg HA were added to 3 ml of the aqueous phase labelled with d 
99mTcO4

-. The mixture was stirred for 10 – 120 min. with a constant rate on a laboratory 

extractor. After adsorption, the mixture was centrifuged at 6000 rpm-1 for 10 minutes. 

Subsequently, it was taken aliquots of the supernatant, which was used for the measurement. 

The samples were measured on an automatic gamma counter Wizard 1470, Perkin Elmer. The 

relative error of measurement was < 1%. 

 

Results and discussion 

Commercial hydroxyapatite – HA1 containing bound Sn2+ ions is a good adsorbent for 
99mTcO4

- (Fig.1). The pertechnetate anions were not adsorbed on the HA, which did not 

contain Sn2+ ions. HA1 with Sn2+ ions adsorbed 97.8% - 99.8% TcO4
- anions. It can be 

assumed that there is not anion exchange, but Sn2+ ions reduced Tc (VII) to Tc (IV) forming 
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TcO2, TcO(OH)2 or more precisely TcO2·2H2O, which was adsorbed on the surface of the 

HA, or to a complex formed on the surface of the HA. The equilibrium of adsorption was 

already achieved at 10 minutes contact time (Fig.1). 

Samples of HA2 with gradually increasing concentrations of Sn2+ ions have very good 

sorption properties. Adsorption of 99mTcO4
- ions on the HA2 was ranged from 98.3% to 

99.6%. The adsorption equilibrium was stable after 10 minutes (Fig.1).  

Samples of HA3 had a high percentage of adsorption of technetium, which ranged 

from 76.01% to 98.14%. After the adsorption equilibrium percentage of adsorption of 

pertechnetate ions was increased with increasing concentration of Sn2+ ions in hydroxyapatite 

HA3, in order of 0 mol% to 8 mol% (Fig.1). 

The best adsorption properties had apatite A4a. The percentage of adsorption ranged 

98.3 – 99.9% followed by apatite from A4b to 96.9% to 99.4%. For apatites A4a and A4b 

adsorption equilibrium was reached after 10 minutes. Sorption properties of A4e were 

comparable to A4c equilibrium. After approximately 20 minutes. As early as in 10 minutes, 

the percentage of adsorption was greater than 90%. The lowest percentage of adsorption had 

apatite A4d and the equilibrium was reached after 40 minutes. The percentage of adsorption 

was between 69.6% and 90.5% (Fig.1). 

The initial pH value of aqueous phase was 6.5 before adsorption and after the 

adsorption the final pH was 7. 
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Tab. 1 The percentage adsorption of 99 mTcO4
- on sample HA1 , HA2 , HA3 and A4a– f . 

 
 

10 min. 
20 

min. 
30 

min. 40 min. 60 min. 120 min. 

R [%] 

HA1 

0mol% comHA 1,5 -0,1 51 4,8 0,1 5,9 

2mol% comHA _Sn2+ 99,2 99,3 99,3 99,7 99,4 99,5 

6mol% comHA_ Sn2+ 98,6 99,4 98,9 99,1 99,1 98,1 

8mol% comHA_ Sn2+ 99,1 99,8 98,5 99,3 99,3 97,9 

HA2 

0 mol% Ca(OH)2_H3PO4 13,56 10,1 6,7 14,1 32,8 45,4 

2mol% Ca(OH)2_H3PO4_Sn2+ 98,7 99 98,6 99,1 98,4 98,7 

6mol% Ca(OH)2_H3PO4_Sn2+ 99 99,6 98,5 99,3 98,7 98,6 

8mol% Ca(OH)2_H3PO4_Sn2+ 99,2 99,7 99 99,4 98,2 98,6 

HA3 

0mol% CaCl2_K2HPO4 85,9 89,7 90,8 92,1 86,1 86 

2mol% CaCl2_K2HPO4_Sn2+ 89,7 90 92,4 92,2 91,4 91,8 

6mol% CaCl2_K2HPO4_Sn2+ 76,01 88,6 90,8 95,4 96,6 97,6 
8mol% CaCl2_K2HPO4_Sn2+ 79,9 88,9 92,7 97,4 97,6 98,1 

A4a SnCl2.2H2O_H3PO4_0,1M.NaOH 99,9 99,6 99,4 99,4 98,3 98,9 

A4b SnCl2.2H2O_H3PO4_1M.NaOH 96,9 99 99,4 99,3 99,2 98,4 

A4c SnCl2.2H2O_Na2HPO4.2H2O 92,5 96,9 97,4 97,6 95,5 96 

A4d SnCl2.2H2O_H3PO4_1M.KOH 69,6 86,6 90,3 90,5 86 87,6 

A4e SnCl2.2H2O_K2HPO4_KOH_SC 97,6 97,5 97,1 97,4 95,9 95,9 

A4f SnCl2.2H2O_K2HPO4_KOH_VC 98,4 98,4 98 98,4 97 97,5 

 

 

 
Fig. 1 Dependence of the percentage adsorption of contact time 
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Conclusion 

Samples of HA were prepared by wet precipitation method. Sn-hydroxyapatite was 

prepared in two ways – by adsorption of Sn2+ ions on the surface of hydroxyapatite (HA1) 

and by incorporating of Sn2+ ions into the crystal lattice of hydroxyapatite (HA2 and HA3). 

Sn-apatites (A4a–f) were prepared by wet precipitation method as well. Molar representation 

of Sn2+ ions in the samples of hydroxyapatite was 0 mol%, 2 mol%, 6 mol% and 8 mol%, 

wherein the ratio of the Sn + Ca / P = 1.67. 

Sorption experiments were performed by batch method. Adsorption of technetium in 

the form of pertechnetate anion on samples of hydroxyapatite was studied by the radio 

indication method. 99mTcO4
- was used as radiotracker. The effect of contact time pertechnetate 

anions on Sn-hydroxyapatite with different molar representation of Sn2+ ions was studied. The 

contact time for adsorption of 99mTcO4
- anions was 10 to 120 minutes. The time to reach 

equilibrium was longer than 10 min. for HA and over, 30 min for HA2. The equilibrium of 

HA3 was dependent on the molar representation of Sn2+ ions in the crystal lattice. The 

percentage adsorption was enhanced with increasing addition of Sn2+ ions in following order 

HA3 < A4 < HA2 < HA1. It can be assumed that there is not anionic exchange, but Sn2+ ions 

reduce of pertechnetate to form TcO2, TcO(OH)2 or more precisely TcO2·2H2O, and which 

can be adsorbed on the surface of the HA, or to form complexes on the surface of 

hydroxyapatite. The concentration of Sn2+ ions did not significantly affect the ability to 

adsorb a reduced form of pertechnetate. The results confirmed that the hydroxyapatite with 

the addition of Sn2+ ions is acceptable adsorbent of 99mTc. This Sn-hydroxyapatite application 

represents a possible perspective use in the area of nuclear medicine or in case extraction of 

technetium from waste. 
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Abstract 

Synthesis of fluorescent coumarin indicators with thioureido group and effect of ions on their spectral 
properties 

Based on significant coordination properties, disubstituted thiourea subunit occurs in a wide range of 
compounds useful for the detection of organic or anorganic anions and transition metal cations. Prepared 
benzoylthioureido derivatives of coumarins, utilizable as chemosenzor for anions a cations, exhibit hight 
sensitivity to fluoride, acetate anions and Zn(II) cations. It was found that concentration of fluoride anions 
influences the spectral behaviour of studied derivatives in UV-VIS spectra. 
 

Keywords: aminocoumarin; fluorescence; N-benzoylthioureido group; fluoroionophore   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nevyhnutnosť detekcie organických a anorganických aniónov alebo katiónov 

prechodných kovov vedie k vývoju rýchlej, ľahko použiteľnej a hlavne citlivej metódy 

indikácie. Vývoj nových fluorescenčných chemosenzorov je preto rýchlo sa rozvíjajúca oblasť 

výskumu, ktorá má veľký potenciál v oblasti medicíny, klinickej biochémie, analytickej 

a environmentálnej chémie [1].  

Na selektívne viazanie aniónov musí byť usporiadanie väzobného miesta 

komplementárne s veľkosťou, tvarom a elektrónovými vlastnosťami cieľového iónu. Väčšina 

aniónových receptorov obsahuje –NH fragment vytvárajúci vodíkové väzby s aniónom. 

Tiomočovinová skupina vytvára dve vodíkové väzby, ktoré majú smerovú povahu (obrázok 

1). Kľúčový faktor pre dizajn tiomočovinových receptorov s vysokou afinitou a selektivitou je 

smer vodíkových väzieb, cis alebo trans konformácia dvoch –NH väzieb voči C=S 

a topológia väzobného miesta na molekule receptora [2]. 

 

 
Obr. 1. Komplexácia octanového alebo fluoridového aniónu tiomočovinovou jednotkou pomocou 

vodíkových väzieb. 
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Na komplexácii katiónov sa tiomočovinová skupina môže podieľať spolu 

s benzoylovým zvyškom viazaným na aminoskupine tiomočoviny, ako je to v komplexe 1 na 

obrázku 2. Tieto komplexy sa vytvárajú s Cu2+ a Zn2+ a sú využiteľné pri liečbe tumorov [3]. 

 
Obr. 2. Komplexácia meďnatého alebo zinočnatého katiónu. 

 

Cieľom tejto práce je syntéza a štúdium komplexačných vlastností fluorescenčných 

sond na báze 2H-chromén-2-ónov (kumarínov) s benzoyltiomočovinovou jednotkou 2 – 5 

(obrázok 3), pričom kumarínová časť senzorov slúžiaca na fluorescenčnú detekciu a 

tiomočovinový zvyšok slúžiaci na interakciu s organickými a anorganickými aniónmi  alebo 

s katiónmi prechodných kovov sú spojené konjugovaným mostíkom.  

  

 
Obr. 3. Pripravené kumarínové deriváty. 

 

Materiál a metódy 
1H- a 13C-NMR spektrá boli merané v (CD3)2SO na prístrojoch Varian NMR (300 a 

600 MHz), ako vnútorný štandard bol použitý tetrametysilán (TMS). Teploty topenia boli 

namerané prostredníctvom Koflerovho aparátu a nie sú korigované. Infračervené spektrá boli 

merané na prístroji FT-IR ThermoNicolet 6700. Použité rozpúšťadlá boli sušené pomocou 

CaH2, P2O5, alebo sodíka. Komerčne dostupné zlúčeniny a rozpúšťadlá boli zakúpené od 
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firmy Acros a Mikrochem. Absorpčné spektrá boli namerané na prístroji HP Agilent 8453.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Príprava fluorescenčných indikátorov 

Pri príprave kumarínových derivátov s benzoyltiomočovinovou jednotkou 2 – 5 sme 

postupovali podľa navrhnutej syntetickej cesty zobrazenej na obrázku 4, 5 a 6. 

Knoevenagelovou kondenzáciou rôzne substituovaných salicylaldehydov 6 - 8 s  

N-acetylglycínom (9) nasledovanou intramolekulovou laktonizáciou sme pripravili  

3-acetamidoderiváty 10 – 12 v 40 - 60 % výťažkoch [4].  

Kyslou hydrolýzou acetylovej skupiny v zmesi HCl/EtOH v pomere 2:1 sme pripravili 

požadované 3-aminokumaríny 13 – 15 s výťažkami 83 – 93 %. Reakčný čas danej hydrolýzy 

bol závislý od typu substituenta na aromatickom jadre, resp. od reaktivity kumarínového 

derivátu (obrázok 4) [5]. 

 

 
Obr. 4. Príprava 3-aminokumarínových derivátov 13 – 15.  

 

3-Aminokumarín 19 sme pripravili pomocou redukcie chloridom ciničitým v HCl z 3-

nitrokumarínu 18 (70 % výťažok), ktorý bol vopred pripravený kondenzáciou salicylaldehydu 

16 s etyl-nitroacetátom (17) v 89 % výťažku (obrázok 5) [6].  

Pripravené 3-aminokumaríny 13, 14, 15 a 19 sme použili do reakcie 

s benzoylizotiokyanátom (20), ktorá poskytla požadované tiomočovinové deriváty kumarínov 

2 – 5 s výbornými výťažkami 90 - 92 % (obrázok 6) [7]. 
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Obr. 5. Príprava 3-amino-7-dimetylaminokumarínu (19). 

 

 
Obr. 6. Príprava tiomočovinových derivátov kumarínov 2 – 5.  

 

Vplyv iónov na spektrálne vlastnosti 

Látka 2 pri koncentrácii 5.10-5 mol.dm-3 v chloroforme (bez prídavku aniónov) má 

najintenzívnejší absorpčný pás v UV-VIS spektre lokalizovaný pri 285 nm a o niečo menej 

intenzívny absorpčný pás pri 348 nm. Absorpčné maximá spektier merané v DMSO vykazujú 

iba minimálny batochrómny posun (287 nm a 349 nm) a malé zvýšenie intenzity absorpčných 

pásov (obrázok 6a).  
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Obr. 6. a) Absorpčné spektrá kumarínu 2 v CHCl3 a DMSO b) vplyv iónov (F-, Cl-, AcO-, Zn2+) na 

spektrálne vlastnosti kumarínu 2 v UV-VIS. 
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Prítomnosť iónov v roztoku diametrálne mení spektrálne charakteristiky. Prídavok  

tetrabutylamónium fluoridu TBAF (F-) k roztoku látky 2 v DMSO vedie k poklesu 

absorbancie pri 287 nm a 349 nm, ale vedie k nárastu intenzity absorpčného pásu pri 540 nm, 

čo sa prejaví aj voľným okom viditeľnou zmenou farby roztoku. Prídavok tetrabutylamónium 

chloridu TBACl (Cl-) spôsobil iba nepatrné zmeny intenzity absorpčných pásov. Octanové 

anióny (TBAAc) spôsobili špecifický pokles obidvoch absorpčných maxím. Zinočnaté katióny 

(AcO2Zn) spôsobili taktiež charakteristickú zmenu absorpčných pásov. Došlo k veľmi 

výraznému poklesu absorbancie pri 287 nm a k rovnako výraznému nárastu intenzity 

absorpčného pásu pri 330 nm s minimálnym hypsochrómnym posunom vlnových dĺžok 

absorpčných maxím (obrázok 6b).  

Zmenou koncentrácie fluoridových aniónov sme zistili, že pri vysokej koncentrácii 

fluoridových aniónov (100 ekvivalentov) dochádza najprv k poklesu absorbancie pri 287 nm 

a zvýšeniu intenzity absorpčného pásu pri 349, rovnako ako pri nízkych koncentráciách 

TBAF. Keď postupné zvyšovanie intenzity absorpčného pásu pri 349 nm dosiahne svoje 

maximum, jeho absorbancia začne klesať a začne významne narastať intenzita batochrómne 

posunutého absorpčného pásu pri 540 nm až dovtedy, kým sa neustáli rovnováha (obrázok 7).   
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Obr. 7. Vplyv koncentrácie fluoridových aniónov na absorpčné spektrá kumarínu 2 v DMSO  
 

Záver 

Pomocou vhodne zvolených uvedených metód syntézy sa nám podarilo pripraviť 

zatiaľ neopísané tiomočovinové deriváty kumarínov 2 – 5 v uspokojivých celkových 

výťažkoch (2 – 49%, 3 – 38%, 4 – 34% , 5 – 96%).  

Vplyv iónov na spektrálne charakteristiky sme začali skúmať najprv na 

nesubstituovanom deriváte 2. Absorpčné spektrá v UV-VIS oblasti potvrdili vysokú citlivosť 
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hlavne na fluoridové, octanové anióny a zinočnaté katióny. Derivát 2 prejavil výrazné zmeny 

absorpčných maxím v závislosti od koncentrácie fluoridových aniónov. 
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Abstract 

The quantitative description of hydrazide-hydrazonol tautomeric equilibrium and aggregation of isatin 
N2-phenylsemicarbazones was investigated. The hydrazide/hydrazonol tautomeric equilibrium constant KT 
strongly depends on the solvent type and on the substituent. Thermodynamic parameters describing tautomeric 
equilibrium strongly correlate with obtained experimental results. Determined dimerization constants KD for all 
studied isatin N-phenylsemicarbazones are quite high and indicate the presence of more than one hydrogen bond 
in the dimer. 
 

Keywords: Isatin N2-phenylsemicarbazones; Tautomerism, Association 

 

Introduction 

Tautomers are interesting for many reasons, technological (for example as anion 

sensors) as well as fundamental [1-6]. Although only a small change in compound structure 

can be observed during tautomeric conversion, individual tautomers have different physico-

chemical and photophysical properties (dipole moments, absorption and emission spectra, 

etc.). There are several types of tautomeric equilibria: keto–enol, imine–enamine, nitroso–

oxime, azo-hydrazone, ammonium–azonium, lactim–lactam and so on [4–6]. In our few 

previous works, we investigated the interesting solution behavior of substituted isatin N-

phenylsemicarbazones subjected to unusual hydrazide–hydrazonol tautomeric equilibrium [3, 

7–9]. Depending on concentration and solvent polarity, isatin N2-phenylsemicarbazones occur 

in solution as the associated hydrazide form A, monomeric hydrazide form B and a 

hydrazonol form C. These forms are in equilibrium (Fig. 1) [7]. 

The associated form A amount is primarily influenced by the isatinsemicarbazone 

concentration. Another parameter that markedly affects the mentioned aggregate/ 

hydrazide/hydrazonol equilibrium is the solvent polarity. Polar proton donating solvents 

stabilize hydrazonol form C. Associated form A solvation by proton-donating solvent 

attenuates the intermolecular hydrogen bonding and leads to the overall form A concentration 

decrease. Nonpolar solvents stabilize associate A and have lower ability to stabilize 

hydrazonol C than polar solvents. 
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Fig. 1. Aggregate/hydrazide/hydrazonol chemical equilibrium of isatin N2-phenylsemicarbazones. 
 

Isatin N-semicarbazones are often biologically active, moreover, they can be used as 

selective and very sensitive colorimetric sensors for F- or CH3COO- anions (detection limits of 

3-4 × 10-7mol dm-3) that can be also used for anion sensing in semi-aqueous media [9-12]. 

Therefore, the quantitative description of their associate/hydrazide/hydrazonol equilibrium 

and aggregation in solution can help other researches in these fields to deeply understand the 

structure–property and structure–biological activity relationships of some isatin N-

semicarbazones. 

 

Materials and methods 

Synthesis 

The synthesis of compounds under study has been published in [9] and [13]. 

Spectroscopic measurements 

Electronic absorption spectra were obtained on an Agilent 8453 (Agilent, USA) diode 

array spectrophotometer.  

Tautomeric constant determinations 

The tautomeric constants KT of the studied isatin N-phenylsemicarbazones were 

determined using two equations for absorbances at two different wavelength corresponding to 

dominant absorption of hydrazide (keto form; λA = 330 nm) and hydrazonol (enol form; λA = 

410 nm) tautomer, respectively – Egs. [I.] and [II.]: 

 

 , [I.] 

 , [II.] 

 

where: A330 and A410 are overall solution absorbances at the corresponding wavelengths 

(330nm and 410 nm); cKeto and cEnol are hydrazide (keto) and hydrazonol (enol) 
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concentrations, respectively; ε330Keto and ε410Keto are molar extinction coefficients of hydrazide 

tautomer at monitored wavelengths; and ε330Keto and ε410Keto are corresponding molar 

extinction coefficients of hydrazonol form. The tautomeric constants KT = cEnol/cKeto were 

determined at 1×10-5 mol dm-3 overall semicarbazone concentration to avoid the hydrazide 

self-aggregation. 

 Thermodynamic parameters describing hydrazide/hydrazonol tautomeric equilibrium 

were determined according to well-known van’t Hoff equation (Eq. [III.]): 

 

 , [III.] 

 

where: ∆H0 is the change in molar enthalpy for hydrazonol (enol) formation, ∆S0 is the change 

in molar entropy for the same process, and R is the gas constant (8.314 J mol-1 K-1).  

 

Dimerization constant determinations 

The dimerization constants KD of the studied isatin N-phenylsemicarbazones (their 

hydrazide monomers) were calculated from the apparent tautomeric constants KT
* determined 

at 1×10-4 mol dm-3 overall semicarbazone concentration, according to Eqs. [IV.] and [V.]: 

, [IV.] 

 .  [V.] 

 

Results and discussion 

As shown in Table 1, the tautomeric equilibrium constant KT strongly depends on the 

solvent type and on the substituent [13]. Compared to polar protic MeOH, the KT values for 

all isatin N2-phenylsemicarbazones are 5–10 times higher than those in polar aprotic DMF. 

This clearly indicates that the MeOH hydrogen donating ability does not play a crucial role in 

the hydrazonol stabilization. Because of the very similar index of hydrogen bonding acceptor 

basicity for both solvents,we assume that the higher polarity/polarizability is responsible for 

the DMF stabilization effect [13]. Interestingly, the higher hydrazonol stabilization by DMF 

compared to MeOH manifests in the sign change of molar entropy related to hydrazonol 

formation, and the hydrazide/hydrazonol transformation thus becomes an exothermic process 

in DMF (Table 1; Fig. 2) [13]. 
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Tab. 1. Equilibrium and thermodynamic parameters of hydrazide (keto)/hydrazonol (enol) tautomeric 
equilibrium of studied isatin N2-phenylsemicarbazones Ia-XIa. 

KT – tautomeric equilibrium constant (KT = cEnol/cKeto); KD – dimerization constant; ∆H0 – the change in molar 
enthalpy for hydrazonol (enol) formation; ∆S0 – the change in molar entropy for hydrazonol (enol) formation; 
∆G0

298 K – the change in Gibbs free energy related to hydrazonol (enol) formation at 298.16 K; * – high data 
dispersion (KD< 1×103). 

 
MeOH 

Compd. KT 

KD×104 

(mol-1 dm3) 

∆H0 

(kJ mol-1) 

∆S0 

(J mol-1 K-1) 

∆G0
298 K 

(kJ mol-1) 

Ia 0.10 ± 0.01 6.0 ± 2.0 3.5 ± 0.3 -3 ± 5 4.4 

IIa 0.016 ± 0.004 -* 2.4 ± 0.2 -10 ± 2 5.4 

IVa 0.19 ± 0.02 6.5 ± 2.9 2.0 ± 0.3 -7 ± 3 4.1 

VIIIa 0.035 ± 0.003 0.4 ± 0.1 4.3 ± 0.3 -4 ± 4 5.5 

XIa 0.17 ± 0.05 5.1 ± 2.8 5.8 ± 0.2 8 ± 2 3.4 

DMF 

Compd. KT 

KD×104 

(mol-1 dm3) 

∆H0 

(kJ mol-1) 

∆S0 

(J mol-1 K-1) 

∆G0
298 K 

(kJ mol-1) 

Ia 0.55 ± 0.03 8.0 ± 2.0 -4.8 ± 0.4 -27 ± 5 3.3 

IIa 0.95 ± 0.03 11.0 ± 1.8 -6.9 ± 0.5 -31 ± 5 2.3 

IVa 2.8 ± 0.5 13.5 ± 0.9 -9.9 ± 0.3 -30 ± 5 -1.0 

VIIIa 0.27 ± 0.05 2.3 ± 0.1 -5.2 ± 1.0 -32 ± 8 4.3 

XIa 2.4 ± 0.6 10.5 ± 1.8 -9.6 ± 0.2 -30 ± 3 -0.7 

 

More effective hydrazonol solvation by DMF reflects also in more negative molar 

entropy in this solvent compared to MeOH. Comparison of KT value at two different 

concentration level also allows to calculate the dimerization (aggregation) constant KD of 

hydrazide B monomers. 

Determined KD values for all studied isatin N2-phenylsemicarbazones are quite high 

and indicate the presence of more than one hydrogen bond in the dimer. As expected from 

MeOH as the strong proton donating solvent, it decreases the ability of hydrazide B self-

association and results in KD decrease. Practically zero Gibbs free energy values related to 

hydrazide–hydrazonol transformation clarify the high isatin N2-phenylsemicarbazone 

sensitivity in anion sensing (sensor : anion 2:1 complexes) - Fig. 3 [9]. 
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Fig. 2. Molecular structure of the studied isatin N2-phenylsemicarbazone E-isomers. 

 

 

 

Fig. 3. van’t Hoff plot for XIa tautomeric equilibrium at10-5mol.dm-3 XIa concentration in DMF and 
MeOH. 

 

Conclusions 

The hydrazide/hydrazonol tautomeric equilibrium constant KT strongly depends on the 

solvent type and on the substituent. The higher hydrazonol stabilization by DMF compared to 

MeOH manifests in the sign change of molar entropy related to hydrazonol formation. 

Practically zero Gibbs free energy values related to hydrazide-hydrazonol transformation 

clarify the high isatin N-phenylsemicarbazone sensitivity in anion sensing. Hydrazonol 

concentration increase in solution with increasing electron-withdrawing strength of the 

substituent resulted from the increased acidity of urea NH hydrogens reflects in markedly 

higher KT values for compounds IVa and XIa.  

Similar to KT, the dimerization constant KD also depends on the substituent, although it 

decreases significantly only in compound VIIIa bearing electron-donating-OCH3 substituent. 

We assume that this effect is connected with the +M effect of the -OCH3 group. Determined 

dimerization constants KD for all studied isatin N-phenylsemicarbazones are quite high and 

indicate the presence of more than one hydrogen bond in the dimer.  
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Abstract  

 The study of separation 107Pd with the extraction chromatography using Ni Resin 
The object of study was to test and optimize new method for the separation of 107Pd by Nickel Resin 

from TrisKem International. 107Pd is one of the declared radionuclides in radioactive waste. The method for the 
determining of radionuclide 107Pd in model samples was optimized. The sorption capacity of Nickel Resin is    
0.5 mg Pd2+ on 0.2 g Nickel Resin. As part of the optimization process the effect of the concentration of Cl- ions 
on the sorption of Pd2+ on Nickel Resin was studied. A suitable environment for the sorption of Pd2+ on Nickel 
Resin is the hydrochloric acid in the range of  (0.5 – 3) mol·dm-3.  The suitable environment for the elution of 
Pd2+ is the 8 mol·dm-3 HNO3 with the volume 50 ml. The radiochemical separation yields of palladium by AAS 
with flame atomization 1100 from Perkin Elmer were determined. In the next phase of work the optimization 
method on the  real samples of radioactive waste in the NPP Mochovce and Jaslovské Bohunice will be applied. 
 

Keywords: Palladium; Dimethylglyoxime; Nickel Resin  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Na základe rozhodnutia Úradu pre jadrový dozor Slovenskej republiky je producent 

rádioaktívneho odpadu povinný deklarovať 19 kritických rádionuklidov, medzi ktoré patrí aj 
107Pd [1]. Separácia  rádionuklidov je často časovo aj finančne náročná a vyžaduje si zložité 

separačné postupy.  

Paládium je produkované ako štiepny produkt v jadrovom reaktore [2].                      

Pri prepracovávaní vyhoreného jadrového paliva sa palivové tyče rozpúšťajú v kyseline 

dusičnej, niektorý materiál sa nedokáže rozpustiť a zostáva v nerozpustnej forme. Práve tento 

nerozpustný zvyšok obsahuje prvky ľahkej platinovej triády- paládium, ródium aj ruténium. 

Ich množstvo závisí od typu použitého reaktora [3].  
107Pd je najmenej rádioaktívnym a druhým najdlhšie žijúcim rádionuklidom                

zo 7 štiepnych produktov s dlhou dobou polpremeny (129I, 107Pd, 135Cs, 93Zr, 79Se, 126Sn, 99Tc). 
107Pd je beta emitujúci rádionuklid s dobou polpremeny 6,5 milióna roka, jeho dcérskym 

produktom je 107Ag [4]. 

V životnom prostredí sa nachádza v stopových množstvách a ohľadom jeho separácie 

je publikovaných len málo odborných prác. Na zachytávanie paládia sa používajú činidlá ako 

dimetylglyoxim a 2-nitrózo-1-naftol [5-6]. Medzi najčastejšie používané metódy                    
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na stanovenie paládia patria atómová absorpčná spektrometria, elektrotermická atómová 

absorpčná spektrometria, atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou, 

hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou, neutrónová aktivačná analýza      

a X-ray fluorescenčná spektrometria [7].  

Cieľom práce bolo vyvinúť novú metodiku pre stanovenie 107Pd s využitím extrakčno-

chromatografického sorbentu Ni Resin od firmy TrisKem International, ktorý obsahuje 11 % 

dimetylglyoximu (DMG) [8]. Paládium sa priamo na kolóne zráža s DMG a vytvára komplex, 

ktorý sa zachytáva na sorbente Ni Resin. Následne je eluovaný a detekovaný pomocou 

metódy LSC.  

 

Materiál a metódy 

Pomôcky: Kadičky; odmerné valce; odmerné banky; automatické pipety a špičky; lakmusový 

papier; pinzeta; plastové kolóny od firmy Eichrom – priemer = 1 cm, výška = 6,5 cm; 

predlžovacie lieviky na kolónu od firmy Eichrom (25 ml); centrifugačné skúmavky. 

Chemikálie: Nickel Resin 25 g, (100 – 150 µm) od firmy TrisKem International; PdCl2, 

Sigma –Aldrich; HCl, p.a. Slavus; HNO3, p.a. Slavus; NaOH, p.a. Slavus; Etanol, p.a. Slavus; 

Dimetylglyoxim, p.a.  

Použité prístroje: Váhy Sartorius; ohrievacia platňa; trepačka IKA HS 260 basic; AAS 1100 

od firmy Perkin Elmer 

 

Výsledky a diskusia 

Na testovanie metodiky bol pripravený nosičový roztok  Pd2+ s koncentráciou          

9,37 mg·ml-1. Presná koncentrácia nosičového roztoku bola stanovená metódou AAS (Ústav 

laboratórneho výskumu geomateriálov PRIF UK).   

Ako prvá sa testovala kapacita sorbentu Ni Resin. Pripravil sa modelový roztok 

obsahujúci rôzne množstvo Pd2+ (0,5 – 1) mg v 10 ml deionizovanej vody. Na separáciu 

paládia sa použilo 0,2 g sorbentu Ni Resin od firmy TrisKem International, ktorý bol          

pred separáciou kondiciovaný 10 ml deionizovanej vody. Po nanesení vzorky sa pozorovalo 

žlté sfarbenie sorbentu spôsobené vznikom zrazeniny Pd(DMGH)2, čo indikovalo adsorpciu 

Pd2+ na Ni Resin. Sériou experimentov sa zistilo, že zvyšovaním koncentrácie paládia 

dochádzalo k pretečeniu paládia kolónou. Následne sa stanovila kapacita sorbentu  0,5 mg 

Pd2+ na 0,2 g sorbentu Ni Resin. Zistilo sa, že sorbent Ni Resin nie je možné použiť viackrát 

kvôli vymývaniu účinnej zložky zo sorbentu – dimetylglyoximu.  
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V ďalšej fáze optimalizačného procesu sa sledoval vplyv koncentrácie Cl- iónov         

na sorpciu Pd2+ na sorbente Ni Resin. Rádiochemické výťažky separácie paládia boli 

stanovené pomocou AAS. Po vyhodnotení sa zvolilo za vhodné prostredie na sorpciu Pd2+     

na sorbente Ni Resin, prostredie HCl v rozsahu (0,5 – 3) mol·dm-3 (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Vplyv koncentrácie Cl- iónov na sorpciu Pd2+ na sorbente Ni Resin 
 

Vzorky 
c HCl 

[mol·dm-3] 
V  

[ml] 
R 

[%] 

1. 0,5 10 99,6 

2. 1 10 97,2 

3. 2 10 92,2 

4. 3 10 98,7 

5. 4 10 40,6 

6. 5 10 42,9 

 

V poslednej fáze optimalizácie separačného postupu pre stanovenie 107Pd na sorbente 

Ni Resin sa testovali činidlá vhodné na elúciu paládia zo sorbentu. Ako vhodné elučné činidlá 

sa vybrali NaOH a HNO3 (Tab. 2, 3). Testovala sa elúcia paládia pri rôznych koncentráciách 

a objemoch vybraných elučných činidiel. Experimentmi sa zistilo, že na účinnú elúciu Pd2+ sú 

najvhodnejšie HNO3 s koncentráciou 8 mol·dm-3 a objemom 50 ml a NaOH s koncentráciou   

5 mol·dm-3 a objemom 50 ml. V rámci optimalizácie sa testoval aj elučný profil pri elúcii     

s 8 mol·dm-3 HNO3, pričom sa odoberali tri eluované frakcie Pd2+ po 15 ml. Jednotlivé frakcie 

sa merali na zariadení AAS a bol stanovený výťažok separácie (Obr. 1). 

 

Tab. 2. Vybrané elučné činidlo – NaOH 
 

Vzorky c NaOH 
[mol·dm-3] 

V  
[ml] 

R 
[%] 

1. 0,1 50 76,4 

2. 0,5 20 69,5 

3. 1 30 76,7 

4. 3 50 84,9 

5. 5 50 100,0 
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Tab. 3. Vybrané elučné činidlo – HNO3 

 
Vzorky c HNO3 

[mol·dm-3] 
V  

[ml] 
R 

[%] 

1. 2 30 13,2 

2. 3 30 58,7 

3. 4 30 79,5 

4. 5 30 64,9 

5. 8 50 100,0 

6. 10 50 93,4 

 

 
Obr. 1 Elučný profil pri elúcii Pd 2+ s 8 mol·dm-3 HNO3 

 

Záver 

Cieľom práce bolo optimalizovanie novej metódy pre separáciu 107Pd pomocou 

vybraného sorbentu Ni Resin.  Metóda stanovenia paládia sa optimalizovala na modelových 

vzorkách, zložených z nosičového roztoku a kyseliny chlorovodíkovej, nakoľko Pd2+ vytvára 

stabilný komplex PdCl4
2-. Zistilo sa, že sorpčná kapacita sorbentu je 0,5 mg Pd2+ na 0,2 g 

sorbentu Ni Resin.  

V rámci optimalizačného procesu sa sledoval vplyv koncentrácie Cl- iónov na sorpciu 

Pd2+ na sorbente Ni Resin. Experimentálne sa zistilo, že vhodné prostredie na sorpciu  Pd2+   

na sorbente je (0,5 – 3) mol·dm-3 HCl.  

Sériou experimentov sa zistilo, že vhodné prostredie na elúciu Pd2+ je 8 mol·dm-3 

HNO3 s objemom 50 ml a 50 ml 5 mol·dm-3 NaOH. Pre pokračovanie v ďalších 
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experimentoch sme si zvolili ako vhodné elučné činidlo 8 mol·dm-3 HNO3 kvôli ďalším 

úpravám vzorky po elúcii.  

 Rádiochemické výťažky separácie paládia sa stanovili pomocou AAS. V ďalšej fáze 

práce bude daná optimalizovaná metóda aplikovaná na reálne vzorky rádioaktívnych odpadov 

z JE v SR.  

 

Poďakovanie 

Rada by som sa poďakovala Katedre jadrovej chémie za umožnenie vykonávania 

laboratórnych pokusov, doc. RNDr. Silvii Dulanskej PhD. za stály záujem.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Remenec B. (2014) Stanovenie ťažko merateľných rádionuklidov v rádioaktívnych 

odpadoch. (Dizertačná práca) Univerzita Komenského v Bratislave 

[2] Separation of palladium from high level liquid waste of PUREX origin by solvent 

extraction and precipitation methods using oximes, [Citované 23. február 2015] 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916408003834> 

[3] Recovery of Platinum Group Metals from High Level Radioactive Waste, [Citované 

25. november 2014] 

<http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCY

QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.technology.matthey.com%2Fpdf%2Fpmr-v35-

i4-202-208.pdf&ei=9aeDVIScIYHyUuqag_AP&usg=AFQjCNEwFAZ-

vpn6eeXHQbf4cPPJZ2mL_Q&sig2=bXFhZ55nwpaO0ovfnG8o1w&bvm=bv.806420

63,d.d24> 

[4] Palladium-107, [Citované: 5. december 2014] 

  <http://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Palladium-107.html> 

[5] Methods for the separation of platinum, palladium, rhodium, and iridium from one 

another ad for their gravimetric determination, [Citované: 5. december 2014] 

<http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/12/jresv12n3p291_A2b.pdf> 

[6] A comparison of two spectrophotometric methods for the determination of palladium 

in titanium-base alloys, [Citované: 13. november 2014] 

<http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA37

7392> 

[7] Hajdová J. (2014) Stanovení palladia metodou ET-AAS po predchozí prekoncentraci 

na pevných sorbentech. (Diplomová práca) Vysoké učení technické v Brně, Brno 

971



[8] Nickel Resin, [Citované: 8. marec 2015] 

 <http://www.eichrom.com/products/info/ni_resin.aspx> 

972



Metyl- a metoxysalicylátomeďnaté komplexy s izonikotínamidom  
 

Dominika Hrindová, Miroslava Puchoňová 
 

Slovenská technická univerzita, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Katedra 
anorganickej chémie, Radlinského 9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika; 

 dominika.hrindova@gmail.com 
 
 

Abstract 

Methyl- and methoxysalicylatocopper complexes with isonicotinamide  
The literature findings led us to focus our work on examination of the copper(II) complexes with 

a neutral ligand isonicotinamide (abbreviated as izonia) in presence of x-methyl-, or x-methoxysalicylate anions 
(x = 3, 4 or 5). The experimental part of this contribution is focused on the mutual relation between the way of 
complexes preparation and their properties. The influence of solvent changes (water and/or acetonitrile),  the 
changes in reactants concentration, and moreover the changes in the stoichiometric ratios of the reactants were 
analyzed. All obtained products were characterized by suitable methods. The most common product obtained 
independently on the conditions has shown the unusual stoichiometric formula Cu(x-Me(O)sal)2(izonia)(H2O) 
and only for 3-methylsalicylate the Cu(3-Mesal)2(izonia)2 was obtained. 
 

Keywords: isonicotinamide; methylsalicylic acids; methoxysalicylic acids; copper(II) complexes preparation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Meď patrí k stopovým prvkom a je nevyhnutná pre správne fungovanie organizmu. Už 

v staroveku sa liečivá obsahujúce meď používali pri liečbe rôznych ochorení. Ich hojivý 

účinok sa využíval na rôzne kožné, zápalové, vredové a infekčné ochorenia [1]. V súčasnosti 

sa pozornosť upriamuje viac na meďnaté komplexy a ich biomedicínske využitie. Komplexy 

medi v dôsledku prítomnosti určitých ligandov prejavujú širšie spektrum vlastností a tým aj 

biomedicínskych účinkov. V literatúre sú popísané meďnaté komplexy s protizápalovými, 

antimutagénnymi, rádioprotektívnymi, antimikrobiálnymi, antidiabetickými, imunomodulač-

nými a antipyretickými účinkami a čo raz viac sa v diskusii hovorí aj o protinádorovej aktivite 

týchto komplexov [2, 3].   

Orientácia nášho výskumu na prípravu salicylátomeďnatých komplexov s rôznymi 

dusíkatými ligandmi vyplýva z poznania vplyvu typu ligandov na vlastnosti finálneho 

komplexu [4]. Základným cieľom je spoznávanie vzťahu medzi zložením, štruktúrou 

a vlastnosťami komplexov. Pozornosť sa okrem toho venuje aj ich príprave pri rôznych 

experimentálnych podmienkach, ktoré sú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zloženie a tým 

aj rôzne vlastnosti látok. Kyseliny metylsalicylové, alebo metoxysalicylové sú známe svojimi 

protizápalovými a dermakologickými účinkami ako aj antioxidačnými vlastnosťami. Rovnako 

aj dusíkatý ligand izonikotínamid, patrí k intenzívne skúmaným látkam, pretože zohráva 
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v biosystéme dôležitú úlohu a je súčasťou niektorých vitamínov a liečiv. [5, 6] 

V tejto práci sa venujeme jednej skupine metyl- a metoxysalicylátomeďnatých 

komplexov s izonikotínamidom, ktoré sa svojím zložením výrazne odlišovali od tradičného 

zloženia. Vzniknuté komplexy sa ďalej analyzujú na základe dostupných metód ako 

elementárna analýza, infračervené a elektrónové spektrá, EPR spektroskopia a RTG analýza. 

 

Materiál a metódy 

Infračervené spektrá boli merané ATR technikou v oblasti 4000 až 400 cm–1 na 

spektrofotometri NICOLET 5700 FT-IR firmy Nicolet. 

Elektrónové spektrá v nujolovej suspenzii boli merané v oblasti 200 nm až 1100 nm na 

spektrofotometri SPECORD 250 Plus firmy Carl Zeiss Jena, Nemecko. 

Elementárna analýza väčšiny pripravených vzoriek sa realizovala na prístroji FlashEA 

1112 Automatic Elemental Analyzer. 

EPR spektrá práškových vzoriek sa merali na spektrofotometri BRUKER EMX, v X-

pásme pri laboratórnej teplote. Röntgenoštruktúrne údaje boli získane na difraktometri 

Siemens P4. Štruktúry sa riešili s použitím programu SHELX-83, spresnili programom 

SHELXS-97 a analyzovali programom SHELXS-97.  

Príprava komplexov 

Potrebné množstvo izonikotínamidu sa pridalo k vodnému roztoku octanu meďnatého 

(pomer octan meďnatý : voda = 1:4) a doplnilo sa na požadovaný objem rozpúšťadlom (voda 

alebo acetonitril). Po zreagovaní všetkého izonikotínamidu (zmena farby roztoku, na povrchu 

už neplávala žiadna nezreagovaná látka) sme pridali príslušnú kyselinu x-metyl- alebo 

metoxysalicylovú (x = 3, 4 a 5). Roztok sme nechali miešať až do ukončenia reakcie (zmena 

farby roztoku, na povrchu žiadne nerozpustené zvyšky kyseliny). Následne sa sme odfiltrovali 

pripravený produkt cez fritu a premyli trochou rozpúšťadla a nechali ho vysušiť pri 

laboratórnej teplote na vzduchu. Matičný lúh sa prikryl hodinovým sklíčkom, neskôr 

parafilmom za účelom získania kryštálov z daného roztoku. 

 

Výsledky a diskusia 

Obmena reakčných podmienok t.j. zmena rozpúšťadla alebo molových pomerov 

reaktantov (octan meďnatý : N-ligand : kyselina = 1:2:2 alebo 1:1:2), viedla v sústavách 

s kyselinami metyl- a metoxysalicylovými k tvorbe dvoch typov produktov. Akvakomplexy 

sumárneho vzorca Cu(X-sal)2(izonia)(H2O), kde X= 3-Me, 4-Me 5- Me alebo 4-MeO, boli 
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pripravené pri oboch molových pomeroch z vodného prostredia a v prípade 3-

metylsalicylátového aniónu aj zo zmesného vodno-acetonitrilového rozpúšťadla. Komplex 

zloženia Cu(3-Mesal)2(izonia)2 sa získal iba v molovom pomere 1:2:2.  Všetky produkty boli 

charakterizované infračervenými, elektrónovými a EPR spektrami a elementárnou analýzou. 

Pre pripravené komplexy uvádzame  súhrnnú tabuľku elementárnych analýz (Tab. 1).  

 

Tab. 1. Výsledky elementárnej analýzy pri rôznych molových pomeroch  
 

 
pomer 

CuAc2:A:L 

vypočítané 
namerané 

C%           H%          N% 

Cu(3-Mesal)2(izonia)2 1 : 2 : 2 
55,125 
54,444 

4,296 
4,178 

9,184 
9,317 

Cu(4-Mesal)2(izonia)(H2O) 1 : 2 : 2 
52,225 
52,199 

4,383 
4,318 

5,537 
5,674 

Cu(5-Mesal)2(izonia)(H2O) 1 : 2 : 2 
52,225 
52,199 

4,383 
4,297 

5,537 
5,651 

Cu(3-Mesal)2(izonia)(H2O) 1 : 2 : 1 
54,153 
52,225 

4,132 
4,383 

5,741 
5,537 

Cu(5-Mesal)2(izonia)(H2O) 1 : 2 : 1 
52,225 
52,488 

4,383 
4,489 

5,537 
5,826 

Cu(4-MeOsal)2(izonia)(H2O) 1 : 2 : 2 
49,119 
49,087 

4,122 
4,092 

     5,207 
5,388 

 

Pre produkt so 4-metoxysalicylátovým aniónom sme získali z matičného lúhu kryštály 

vhodné na RTG analýzu. (Obr. 1)  

 
Obr. 1. Štruktúra komplexu sumárneho vzorca [Cu(4-MeOsal)2(µ-izonia)(H2O)]n 

 

Centrálny atóm sa nachádza v tetragonálno-pyramidálnom obklopení dvoch  

4-metoxysalicylátových aniónov koordinovaných monodentátne atómami kyslíka (O1 a O3) 

karboxylových skupín, jednej molekuly vody viazanej atómom kyslíka O008 a molekuly 
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izonikotínamidu, ktorá vystupuje ako mostíkujúci ligand, pričom sa koordinuje na jeden atóm 

medi prostredníctvom atómu dusíka N1 pyridínového kruhu, a na ďalší atóm medi atómom 

kyslíka O9 karboxamidovej skupiny. Vzniká tak polymérna reťazcová štruktúra. 

V infračervených spektrách sme sledovali valenčné vibrácie prislúchajúce 

karboxylovej skupiny pre asymetrickú νas(COO–) a symetrickú vibráciu νs(COO–) (Tab. 1).  

Na základe rozdielu asymetrickej a symetrickej COO– vibrácie, ktorý je väčší ako u sodnej 

soli kyseliny, sa predpokladá monodentátne viazanie karboxylového aniónu na atóm medi, čo 

je v dobrom súlade s vyriešenou molekulovou štruktúrou komplexu [Cu(4-MeOsal)2(µ-

izonia)(H2O)]n. V oblasti 3400 až 2700 cm–1 sa v IR spektrách nachádza široký zložený pás 

prislúchajúci OH vibráciam a systému vodíkových väzieb, ktorý je podobný pre všetky 

uvedené akvakomplexy a preto sa predpokladá podobný systém vodíkových väzieb aj  

pre Cu(3-Mesal)2(izonia)(H2O), Cu(4-Mesal)2(izonia)(H2O), Cu(5-Mesal)2(izonia)(H2O). 

V elektrónových spektrách pozorujeme okrem intraligandových a LMCT prechodov aj  

asymetrický absorbčný pás v oblasti okolo 690 nm prislúchajúci d←d prechodu, čo dobre 

koreluje s modrozeleným sfarbením pripravených akvakomplexov. [7,8] 

EPR spektrá vykazujú pseudoizotropný charakter, čo naznačuje, že pravdepodobne 

dochádza k vzájomnej spin-spinovej interakcii meďnatých iónov v štruktúre. [9] 

 

Tab. 1. Niektoré hodnoty vlnočtov infra červených spektier jednotlivých komplexov  
 

 
νas(COO–) 

(cm–1) 
νs(COO–) 

(cm–1) 
∆ν(COO–) 

(cm–1) 
λ/nm 

Cu(3-Mesal)2(izonia)2 1601 1422 179 619 

Cu(3-Mesal)2(izonia)(H2O) 1610 1424 186 730 

Cu(4-Mesal)2(izonia)(H2O) 1600 1416 184 670 

[Cu(4-MeOsal)2(izonia)(H2O)]n. 1635 1428 207 662 

Cu(5-Mesal)2(izonia)(H2O) 1608 1418 190 670 

 

Bezvodý komplex Cu(3-Mesal)2(izonia)2 pripravený vo vodnom prostredí sa odlišoval 

od predchádzajúcich akvakomplexov svojimi spektrálnymi vlastnosťami ako aj sfarbením. 

Rozdiel symetrickej a asymetrickej vibrácie karboxylovej skupiny je 179 cm–1, teda viazanie 

aniónu kyseliny na atóm medi by mohlo byť bidentátne chelátové. 

Z vodno-acetronitrilového rozpúšťadla a molového pomeru 1:1:2 sa z matičného lúhu 

podarilo získať vhodné kryštály na monokryštálovú röntgenoštruktúrnu analýzu. (Obr. 2) 

Pripravili sme dimérny komplex, kde jeden anión kyseliny 3-metylsalicylovej sa viaže 
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bidentátne chelátovo a ďalší mostíkovo-chelátovo na centrálne atómy. Molekuly 

izonikotínamidu sa koordinujú monodentátne atómami dusíka (N1 a N3) pyridínového kruhu 

na atóm medi. 

 
Obr. 2.  Molekulová štruktúra komplexu [Cu 2(3-Mesal)2(µ-3-Mesal)2(izonia)4] 

 
Obr.3. Systém vodíkových väzieb [Cu2(3-Mesal)2(µ-3-Mesal)2(izonia)4] 

 

Molekuly komplexu v štruktúre [Cu2(3-Mesal)2(µ-3-Mesal)2(izonia)4] sú spájané 

prostredníctvom N–H···O vodíkovej väzby tzv. "head-to-head" spôsobom cez atóm dusíka 

a atóm kyslíka karboxamidovej skupiny. Dimérne jednotky vytvárajú prostredníctvom 

karboxamidových skupín zaujímavý systém vodíkových väzieb, ktorý vedie k vytváraniu 

nekonečných 1-D reťazcov, v ktorých dve susediace molekuly sú spojené štvoricou 

vodíkových väzieb. (Obr. 3)  

Záver  

 Podarilo sa nám pripraviť zmenou reakčných pomerov až 6 komplexov, z toho päť 
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akvakomplexov neobvyklého sumárneho vzorca v tvare Cu(X-Me(O)sal)2(izonia)(H2O) 

a jeden bezvodý dimér zloženia [Cu(3-Mesal)2(izonia)2]2. Všetky produkty sme analyzovali 

pomocou EA, IČ, EPR a elektrónovými spektrami a dva z nich sme podrobili aj RTG analýze, 

na základe ktorých bolo možné adekvátnejšie interpretovať aj pozorované spektrálne 

vlastnosti. 
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Abstract 

Synthesis of carbon nanotubes using hot filament chemical vapour deposition on different inorganic 
matrix.  

Three phyllosilicate minerals – synthetic montmorillonit, chrysotile and vermiculite were used as 
a substrate for carbon nanotubes sythesis using fot filament chemical vapour deposition. First step contained 
incorporation of Fe3+ ions on  minerals to provide catalylitic function. Second step was synthesis of carbon 
nanotubes on these modified substrates. Final products were analyzed by scanning electron microscopy. 
Properties of carbon phase such as shape, lenght, quantity and morphology of prepared CNTs were examined to 
provide detailed informations about prepared compounds. 

 
Keywords: Carbon nanotube; Phyllosilcate; Inorganix matrix; HF CVD; SEM 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Výskum uhlíkových nanorúrok (CNTs) je vzhľadom k ich výnimočným vlastnostiam 

predmetom záujmu vedeckej verejnosti už viac ako 25 rokov. Jednou z významných oblastí 

výskumu je ich použitie v oblasti syntézy anorganických kompozitov. 

Cieľom doterajších syntéz CNTs a následného štúdia pripravených kompozitov na 

autorských pracoviskách Prírodovedeckej fakulty UK  a Fakulty elektrotechniky a informatiky 

STU, bolo prispieť k pochopeniu vzťahu medzi vlastnosťami anorganických matríc, 

podmienkami tvorby katalytických vrstiev, podmienkami syntézy CNTs a vlastnosťami 

finálnej uhlíkovej vrstvy [1, 2, 3]. K hlavným charakteristikám tejto vrstvy patrí tvar, dĺžka, 

priemer a orientácia CNTs, spôsoby väzby na anorganickú matricu, ich koncentrácia a spôsob 

ich rozmiestnenia na tejto matrici. 

Táto práca ilustruje vlastnosti uhlíkových vrstiev vytvorených metódou chemickej 

depozície pár (HF CVD) na silikátových mineráloch, ktoré sa vyznačujú veľmi podobným 

chemickým zložením, avšak značne rozdielnou morfológiou. Pre syntézy CNTs boli vybrané 

nasledovné fylosilikáty: montmorillonit, vermikulit a chryzotil. 
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Materiál a metódy 

Syntetický montmorillonit bol pripravený hydrotermálnou syntézou v autokláve s 

objemom 1 liter pri teplote 300 °C a tlaku 8,8 MPa. Doba syntézy bola šesť dní. Metóda 

syntézy je bližšie popísaná v práci [4]. Chrysotil bol izolovaný zo serpentinitu z lokality 

Dobšiná. 

Vermikulit bol komerčný substrát expandovaného vermikulitu používaného na  

termoizolačné účely.  

Na uvedené substráty bola sorpciou nanesená katalytická vrstva Fe(NO3)3  s 

koncentráciou c = 0,1 mol.dm-3. Následne bola výsledná suspenzia mikropipetou nanesená na 

kremíkový wafer. Nasledovalo sušenie pri laboratórnej teplote. Úplné odstránenie vody 

prebehlo v sušiarni pri 110 °C. Vytvorená tenká vrstva predstavovala substrát pre syntézu 

CNTs. 

Pre syntézu CNTs  na pripravených matriciach bola použitá metóda HF CVD. Syntéza 

sa uskutočnila pri tlaku 3000 Pa a teplote 600 °C. Depozícia CNTs prebiehala vo vákuovanom 

reaktore na rotujúcom stolčeku (10 otáčok za minútu), nad ktorým boli umiestnené 

rozžeravené volfrámové vlákna aktivujúce pary vodíka a metánu. Teplota vláken v čase 

syntézy bola približne 2020 °C. Samotný čas depozície bol 25 minút. Podmienky syntézy boli 

odvodené z predchádzajúcich pokusov a sú považované za štandardizované pre tento typ 

syntéz [5] . 

Pre analýzu produktov vznikajúcich v HF CVD reaktore bol použitý skenovací 

elektrónový mikroskop JEOL 7600 F (Japonsko). 

 

Výsledky a diskusia 

Produkty syntézy boli analyzované skenovacou elektrónovou mikroskopiou. Výsledok 

týchto syntéz možno vidieť na obr. 1. až 4.  

Na Obr. 1. vidno uhlíkovú vrstvu vytvorenú na montmorillonite. Na snímku vidno, že 

celý povrch minerálu je husto pokrytý veľkým množstvom chaoticky orientovaných CNTs s 

rôznym priemerom a tvarom. Dĺžka jednotlivých CNTs sa pohybuje v mimoriadne širokom 

rozsahu. Najdlhšie CNTs však nepresahujú 20 µm. Z analýzy nemožno určiť, či CNTs 

prechádzajú aj vnútorným priestorom montmorillonitu. 

 

980



 
 

Obr. 1. Povrch montmorillonitu s uhlíkovou vrstvou 
 

Vláknitú štruktúru chryzotylu možno jasne identifikovať z Obr. 2., na ktorom je 

zároveň vidno deponovanú vrstvu uhlíkových vlákien. Hustota pokrytia nie je taká vysoká ako 

v prípade montmorillonitu. Dĺžka vláken sa pohybuje vo výrazne užšom intervale ako 

v prípade CNTs na montmorilonite. Domnievame sa, že povrch chryzotilu je pokrytý aj 

grafénovými vrstvami Obr. 3.. 
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Obr. 2. Vlákna chryzotilu s uhlíkovou vrstvou  
CNTs sú viditeľné nielen na povrchu, ale aj ako premostenia jednotlivých vlákien chryzotilu.  

 

 

 
 

Obr. 3. Povrch chryzotilu s uhlíkovou vrstvou 
Povrch chryzotilových vlákien pokrytý uhlíkovou fázou, ktorú v tomto prípade pravdepodobne tvoria grafénové 

vrstvy 
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Folióznu štruktúru vermikulitu možno vidieť na Obr. 4. Mikroskopická analýza 

uhlíkovej vrstvy dokazuje, že podobne ako v prípade chryzotilu,  aj tu sa vytvárajú spojovacie 

mostíky medzi jednotlivými časťami povrchu. Hustota uhlíkovej vrstvy nie je ani v tomto 

prípade tak vysoká ako u montmorillonitu. 

 

 

 
 

Obr. 4. Uhlíkové vlákna na vermikulite 
 

Záver 

Vyššie popísané experimenty poukazujú na výrazný vplyv morfológie povrchov 

silikátových minerálov na vlastnosti uhlíkových vrstiev pripravených metódou HF CVD. 

Získané poznatky možno využiť pri ďalšom štúdiu vzťahu medzi vlastnosťami povrchov,  na 

ktorých je nanesená katalytická vrstva železa, a vlastnosťami uhlíkových vrstiev s obsahom 

uhlíkových nanovlákien. 
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Abstract 

Synthesis of 4-hydroxycoumarins as precursors bis-α,γ-pyrones 
Substituted 4-hydroxy-2H-chromen-2-ones were prepared by multistep synthesis from suitable phenols. 

These compounds were used as precursors for synthesis of new bis-α,γ-pyrones.  
 

Keywords: chromene; acetylation; formylation  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bis-α,γ-pyróny obrázok 1 [I] sú zlúčeniny, ktoré vykazujú vysokú schopnosť stabilnej 

komplexácie s kovmi, čím sú tieto štruktúry veľmi perspektívnymi skeletmi, ktoré možno 

pripraviť ako súčasť už známych štruktúr [1]. Zaoberali sme sa prípravou substituovaných 4-

hydroxy-2H-chromén-2-ónov (4-hydroxykumarínov) ako prekurzorov bis-α,γ-pyrónového 

skeletu pripojeného na benzénové jadro.  

 

 

Obr. 1 Bis-α,γ-pyróny 

 

2H-Chromén-2-óny (kumaríny) patria do skupiny heteroaromatických systémov, ktoré 

sa prejavujú vnútromolekulovým prenosom náboja. Zavedením vhodných donorných 

a akceptorných substituentov na základný skelet kumarínov vznikajú deriváty so širokým 

využitím v oblasti laserov, potravinárstva, kozmetiky, insekticídov a farmakologických 

prípravkov [2].  

Cieľom práce bola príprava substituovaných 4-hydroxy-2H-chromén-2-ónov, ktorých 

prekurzory sme pripravili selektívnou orto-acetyláciou substituovaných fenolov [3]. 
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Materiál a metódy 

 4-Hydroxy-7-metyl-2H-chromén-2-ón [II] a 4-hydroxy-7-metoxy-2H-chromén-2-ón 

[III] sme pripravili dvojstupňovou [3, 4] a trojstupňovou [5, 6] reakciou z 3-metylfenolu [IV] 

resp. z 3-metoxyfenolu [V].  

 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromén-2-ón [XI] bol pripravený v jednom kroku  zo 4-

hydroxy-2H-chromén-2-ónu [X] [7] a ďalej bol podrobený Vilsmeierovej-Haackovej 

formylácii [8]. Všetky získané produkty sme charakterizovali 1H NMR spektroskopiou 

a teplotami topenia. 

Teploty topenia sme namerali na Koflerovom prístroji a neboli korigované. 1H NMR 

spektrá boli namerané na prístroji VARIAN MERCURY plus s pracovnou frekvenciou 

300MHz pre  1H NMR v DMSO-d6 a CDCl3. Ako vnútorný štandard bol použitý 

tetrametylsilán (TMS). 

 

Výsledky a diskusia 

 4-Hydroxy-7-metyl-2H-chromén-2-ón [II] a 4-hydroxy-7-metoxy-2H-chromén-2-ón 

[III] sme pripravili dvomi spôsobmi [3, 4, 5, 6] (obrázok 2, 3). 

 

 

Obr. 2 Syntéza 4-hydroxykumarínov II a III z príslušných acetofenónov 
 

 Obr. 3 Syntéza 4-hydroxykumarínov II a III z príslušných esterov 
 

Obrázok 2 znázorňuje dvojstupňovú syntézu 4-hydroxy-7-metyl-2H-chromén-2-ónu 

[II] a 4-hydroxy-7-metoxy-2H-chromén-2-ónu [III] z 3-metylfenolu [IV], resp. z  

3-metoxyfenolu [V]. V prvom kroku sme využili selektívnu orto-acyláciu  fenolu 
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acetylchloridom v prítomnosti TiCl4 ako Lewisovej kyseliny [3]. Následne sme vzniknutý 2-

hydroxy-4-metylacetofenón [VI] a 2-hydroxy-4-metoxyacetofenón [VII] nechali zreagovať 

s dietylkarbonátom a NaH v bezvodom toluéne [4]. Vzniknutým produktom bol 4-hydroxy-7-

metyl-2H-chromén-2-ón [II], resp. 4-hydroxy-7-metoxy-2H-chromén-2-ón [III] v celkovom 

výťažku 45% resp. 53%. 

Obrázok 3 znázorňuje trojstupňovú syntézu 4-hydroxy-7-metyl-2H-chromén-2-ónu 

[II] a 4-hydroxy-7-metoxy-2H-chromén-2-ónu [III], pri ktorej sme tiež využili ako 

východiskové látky 3-metylfenol [III], resp. 3-metoxyfenol [IV]. Prvým krokom bola príprava 

2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4,6-diónu (Meldrumova kyselina) [6], s ktorou v druhom kroku 

reagoval 3-metylfenol [III], resp. z 3-metoxyfenol [IV]. Reakciou vznikol 3-metylfenylester 

kyseliny malónovej [VIII], resp. 3-metoxyfenylester kyseliny malónovej [IX]. Cyklizáciou 

pomocou kyseliny polyfosforečnej (PPA) sme pripravili príslušný derivát  

4-hydroxy-2H-chromén-2-ónu [II, III] [5] v celkovom výťažku 20%, resp. 24%. Oba 

produkty [VIII, IX] a [II, III] sme získali acidobázickou extrakciou, pri ktorej sme stratili 

značné množstvo produktu.  

Na základe uskutočnených pokusov sme zistili, že je výhodnejšie, z hľadiska výťažku 

produktu, využiť postup podľa obrázku 2, pri ktorej sme získali produkt vo výrazne vyššom 

výťažku ako pri využití postupu podľa obrázku 3.  

3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromén-2-ón [XI] sme pripravili acetyláciou 4-hydroxy-2H-

chromén-2-ónu [X] POCl3 v ľadovej kyseline octovej [7] vo výťažku 60%. Následne sme sa 

pokúsili o výstavbu bis-α,γ-pyrónového kruhu Vilsmeierovou-Haackovou formyláciou 

(obrázok 4) [8]. Pri tejto reakcii vznikla zmes produktov, ktorú plánujeme rozdeliť 

a analyzovať. 

 Obr. 4 Acetylácia a následná formylácia 4-hydroxykumarínov 
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Záver 

 Podarilo sa nám pripraviť v literatúre [5,7] opísané deriváty 4-hydroxy-2H-chromén-

2-ónu rôznymi spôsobmi, zvýšiť výťažok syntézy výberom vhodnejšieho postupu a vyskúšať 

reakciu používanú na prípravu 4H-chromén-4-ónov [8] na inom substráte.  

 Priama Vilsmeierova-Haackova formylácia 3-acetyl-4-hydroxy-2H-chromén-2-ónu 

neposkytuje nami očakávaný produkt v uspokojivom výťažku. Podmienky formylácie 3-

acetyl-4-hydroxy-2H-chromén-2-ónu je potrebné ďalej optimalizovať. 
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Abstract 

Homologues of FtsH protease in Trypanosoma Brucei 
FtsH protease is a representative of mitochondrial proteases associated with various cell activities. It consists of 
six subunits, whereby six homologues of these subunits have been identified in genome of Trypanosoma brucei. 
This work is aimed on preparation of six interference strains with disposal of individual homologues of FtsH 
protease in T. brucei. Furthermore this work deals with  the characterization of activity change in respiratory 
chain and oxidative phosphorylation after disposal of specific subunit of this protease. 
 

Keywords: Trypanosoma brucei; ATP-dependent protease; FtsH protease; oxidative phosphorylation  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Trypanosoma brucei je parazitický jednobunkový bičíkovec, patriaci do čeľade 

Trypanosomatidae. Počas životného cyklu strieda dve štádia – v hmyzom prenášačovi 

(procyklická forma) a cicavčom hostiteľovi (krvná forma). Vyskytuje sa v Afrike, kde 

spôsobuje závažné ochorenie - spavú nemoc - a na dobytku chorobu nagana. 

 Trypanozómy patria do čeľade Kinetoplastidae. V ich bunke sa nachádza iba jedna 

mitochondria, tiahnuca sa k pólom bunky. Úsek mitochondrie, v ktorej sa nachádza DNA sa 

nazýva kinetoplast. Usporiadanie tejto DNA do maxi a mini kruhov, pričom maxi kruhy 

podliehajú editovaniu, je omnoho komplikovanejšie a hlavne štruktúrne odlišnejšie, ako vo 

všetkých ostatných typoch buniek [1]. 

Dýchací reťazec T. brucei počas života v hmyzom prenášačovi (procyklická forma) je 

zložený z komplexov I až IV tvoriacich protónový gradient a ATP syntázy (komplex V). 

Obsahujú však aj unikátny elektrón transportný reťazec známy ako Trypanozomálna 

Alternatívna Oxidáza (TAO) senzitívnu na inhibítor hydroxy-salicylovú kyselinu (SHAM). 

Aktivita alternatívnej oxidázy v procyklickej forme je iba malá. Svoju úlohu zohráva 

v prípade krvného štádia, kedy tvorba energie neprebieha pomocou cytochróm C 

regulovaného elektrónového transportu, ale pomocou glycerol-3-fosfát dehydrogenázy 

a spomínanej alternatívnej oxidázy [2].  
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Degradácia proteínov v mitochondrii T.brucei zahŕňa, na rozdiel od iných organizmov, 

iba dva typy proteáz, na rozdiel od kvasiniek, ktoré obsahujú štyri typy. Jedná sa konkrétne 

o FtsH a Hs1UV proteázy [3].  

ATP závislé FtsH proteázy patria do superrodiny AAA+ (ATPázy Asociované 

s rôznymi bunkovými Aktivitami), rodiny AAA proteínov, podrodiny metaloproteáz [3]. FtsH 

proteázy môžeme nájsť v prokaryotoch i v chloroplastoch a mitochondriách eukaryotov. 

V prípade E.coli sú esenciálne pri bakteriálnom raste [4]. Proteíny tejto rodiny sa zúčastňujú 

degradácie proteínov a tým regulácie bunkového cyklu, translokácie proteínov a biogenézy 

rôznych organel [5]. 

Rovnako ako všetky proteíny rodiny AAA, FtsH proteázy majú v centrálnej časti 

konzervovaný motív AAA doménu, typickú pre ATPázy. Obsahuje Walker A, Walker B 

motívy a SRH (Second Region of Homology) motív zodpovedný za hydrolýzu ATP. N-

terminálna oblasť obsahuje dve trans-membránové domény, ktoré slúžia na ukotvenie 

proteázy v membráne, asociáciu s regulačnými faktormi a oligomerizáciu. C-terminálna 

oblasť zahŕňa aktívnu proteázovú, resp. metaloproteázovú, doménu so sekvenciou HEXGH 

pre väzbu Zn2+, nasledovanou leucínovým zipsom slúžiacim na detekciu substrátov. Šesť 

takýchto monomérov tvorí homohexamérnu štruktúru, ktorá vytvára centrálny pór pre prechod 

substrátu [6]. 

V  T.brucei, sa nachádza šesť homológov podjednotiek FtsH proteázy: FtsH13 

(Tb427.10.13510), FtsH14 (Tb427tmp.01.6360), FtsH16 (Tb427.10.16150), FtsH33 

(Tb427.04.3300), FtsH42 (Tb427.04.4210), FtsH76 (Tb427.10.7620). Doteraz však neboli 

podrobnejšie skúmané. Bodom záujmu sa preto stávajú práve FtsH proteázy a dopad ich 

pôsobenia na oxidatívnu fosforyláciu prebiehajúcu v kinetoplastoch trypanozóm. 

Cieľom projektu je príprava mutantných kmeňov T.brucei schopných pomocou RNA 

interferencie znížiť expresiu konkrétneho homológu podjednotky FtsH proteázy a následne 

skúmať vplyv vyradenia FtsH proteáz na aktivitu komplexov dýchacieho reťazca a spotreby 

kyslíka. 

 

Materiál a metódy 

Použité kmene  

 Laboratórny kmeň Trypanosoma brucei brucei 29-13, konštitutívne exprimujúci 

tetracyklínový represor a T7 polymerázu, antibiotické rezistencie voči hygromycínu (HYG) a 

G418 (NEO). V práci používame aj označenie divý typ, alebo skratku Wt (poskytol J. Lukeš, 
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Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR).  

Použité konštrukty 

 p2T7-177 [7]  

Príprava mutantých kmeňov 

 Pripravené konštrukty pre vyradenie homológov podjednotiek FtsH proteázy pomocou 

RNA interferencie sme elektroporovali do štandardných kmeňov T. brucei. Následne sme 

bunky pasážovali a selektovali na rezistenciu voči fleomycínu.  

Overovanie získaných mutantných kmeňov 

 Získané kmene sme overovali na prítomnosť tetracyklínom indukovateľnej RNA 

interferencie pomocou qPCR. Dáta boli vyhodnocované pomocou Pfafflovej metódy [8] 

a nanesené do grafu na vizualizáciu poklesu transkripcie cieľových génov pre podjednotky 

FtsH proteázy. 

Spektrofotometrické meranie aktivít komplexov 

Meranie sukcinát- dehydrogenázovej  aktivity komplexu II 

 Pri tomto meraní aktivity sú elektróny zo sukcinátu sodného prenášané sukcinát-

dehydrogenázou nachádzajúcou sa v mitochondriálnom lyzáte cez koenzým Q2 na konečný 

akceptor 2,6-dichlórfenolindofenol. Zmenu absorbancie meriame pri 600nm, každých 20 

sekúnd po dobu 5 min.  

Meranie cytochróm c-reduktázovej aktivity komplexu III 

 Roztok pre meranie aktivity komplexu III obsahuje prvý substrát – cytochróm C - v 

oxidovanom stave. Do kyvety tesne pred meraním pridáme súčasne mitochondriálny lyzát 

obsahujúci komplex III a druhý substrát - DBH (2,3-dimetoxy-5-metyl-6-dodecyl-1,4-

benzochinol). DBH je analógom ubichinónu je zdrojom elektrónov pre komplex III, ktorý ich 

následne prenáša na cytochróm C, čím ho redukuje. Zmena oxidačného stavu cytochrómu C 

sa prejaví v zmene absorbancie roztoku. Absorbanciu meriame pri 550 nm každých 5 s po 

dobu 1 min. 

Meranie cytochróm c-oxidázovej aktivitykomplexu IV 

 Roztok pre meranie aktivity komplexu IV obsahuje cytochróm, ktorý sa redukuje 

kyselinou askorbovou. Po pridaní mitochondriálneho lyzátu prenáša komplex IV elektróny z 

redukovaného cytochrómu C na kyslík. Zmena oxidačného stavu cytochrómu C sa opäť 

prejaví v zmene absorbancie roztoku, len v opačnom smere ako pri reduktáze. Meranie 

prebieha každých 20 s po dobu 5-10 min pri 550 nm. 

Meranie ATP hydrolázovej aktivity komplexu V 
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 Komplex V, ATP-syntáza, ATP nie len syntetizuje, ale za určitých podmienok je ho 

schopný aj hydrolyzovať [9]. Spektrofotometricky sa ATP-hydrolázová aktivita meria cez 

pribúdanie molybdénovej modrej, ktorá vzniká reakciou uvoľneného fosfátu v Sumnerovom 

roztoku.  

 

Výsledky a diskusia 

Po elektroporácii štandardného kmeňa T. brucei 29-13 konštruktami na RNA 

intereferenciu sme u získaných vyselektovaných kmeňov potrebovali overiť, či skutočne 

dochádza k zníženiu expresie cieľových génov. Z kmeňov sme na tretí deň indukcie izolovali 

celkovú RNA, reverznou transkripciou prepísali na cDNA a tú sme použili na kvantifikáciu 

mRNA metódou qPCR. Graf na Obr. 1 znázorňuje v percentách pokles množstva mRNA pre 

cieľový gén u indukovaných buniek voči bunkám neindukovaným. Pri rôznych kmeňoch 

percentá poklesu líšia, no pokles je dostatočný na to, aby bolo možné u kmeňov sledovať 

vplyv vyradenia homológov podjednotiek FtsH proteázy na aktivitu komplexov oxidatívnej 

fosforylácie. 

 

 
 

Obr. 1. Pokles množstva mRNA jednotlivých kmeňov. Pomocou kvantitatívnej PCR bolo stanovené množstvo 
poklesu mRNA v indukovaných bunkách oproti neindukovaným bunkám. Na qPCR bola použitá celková RNA 

izolovaná zo všetkých kmeňov na 3. deň indukcie tetracyklínom.  Na výpočet percenta poklesu bola použitá 
Pfafflova metóda relatívneho porovnávania [8].  

 

Pre overené mutantné kmene sme robili rastové krivky, aby sme zistili, či sa u nich 
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prejaví rastový fenotyp. V prípade štyroch kmeňov sme fenotyp pozorovali: FtsH14 na 3. deň, 

FtsH33 na 6 deň, FtsH42 na 7 deň, FtsH76 na 6 deň.  Deň indukcie pozorovania fenotypu sme 

si určili ako deň, kedy sme sledovali vplyv vyradenia cieľových génov na aktivity komplexov 

oxidatívnej fosforylácie. V prípade kmeňov FtsH13 a FtsH16 sme fenotyp nepozorovali. Deň 

indukcie, kedy sme sledovali vplyv vyradenia FtsH13 a FtsH16 na aktivity, sme si určili na 

6.deň. Grafy na Obr. 2 znázorňujú percentuálne zmeny aktivít jednotlivých komplexov 

oxidatívnej fosforylácie u indukovaných buniek voči neindukovaným.  

 

 

 
Obr. 2. Vplyv vyradenia homológov FtsH proteázy na aktivity komplexov dýchacieho reťazca. Meranie 

aktivít prebiehalo u kmeňa FtsH13 na 6. deň, FtsH14 na 3.deň, FtsH16 na 6. deň, FtsH33 na 6. deň, FtsH42 na 7. 
deň a FtsH76 na 6. deň indukcie. Modrý stĺpec (vpravo) znázorňuje percentuálnu zmenu aktivity konkrétneho 
komplexu u indukovaných buniek (Tet+) voči bunkám neindukovaným (Tet-), ktorých aktivita je určená ako 

100%, znázornená oranžovým stĺpcom (vľavo). Merania boli robené v triplikátoch a minimálne z troch 
nezávislých indukcií. 

 

Signifikantné zmeny po vyradení niektorého homológu podjednotky FtsH proteázy na 

aktivity komplexov sme pozorovali pri kmeni FtsH13 a FtsH14, kde aktivita komplexu III 

klesla a naopak aktivita komplexu IV stúpla. U FtsH16 a FtsH33 sme pozorovali nárast 

aktivity komplexu II až o vyše 50%. Pri kmeni FtsH42 klesla aktivita komplexu II aj III. U 

FtsH76 sme pozorovali pokles aktivity komplexu III a IV, pričom pri komplexe IV takmer o 
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50% a nárast aktivity pri komplexe V. 

 

Záver 

Z pozorovaní je zrejmé že aktivity rôznych komplexov sú ovplyvňované rôznymi 

homológmi podjednotiek FtsH proteázy. Zatiaľ však nevieme posúdiť akú funkciu v regulácii 

komplexov oxidatívnej fosforylácie tieto proteázy zohrávajú, či ide iba o degradáciu 

komplexov alebo i skladanie komplexov, či regulovanie funkcie komplexov na inej úrovni. 
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Abstract 

 Radioisotope of nickel 63Ni is an important product of the neutron activation in engineering materials  

of nuclear power plants. Adsorption of nickel on Slovak rhyolitic bentonites Jelšový potok (J), Kopernica (K) 

and Lastove (LA) was studied using batch method. Radionuclide 63Ni was used as a tracer. In this paper, we 

focused on effects of contact time, pH, competitive cations and equilibrium study. This study showed that 

Slovak rhyolitic bentonites are a promising candidate for removal of radionickel from aqueous solutions. 

 

Keywords: Adsorption; Nickel; Slovak bentonites; Radioactive waste; Deep geological repository 

 

Introduction 

Radioisotope of nickel 63Ni is an important product of the neutron activation  

in engineering materials of nuclear power plants [1].  These are the two major sources  

of spent nuclear fuel (SNF) and high-level radioactive waste (HLRW) in Slovakia. Generated 

activation product 63Ni is long lived (T1/2 ~ 100.1 y) and therefore monitoring  

of its concentration in radioactive waste and in the environment is necessary. The isolation  

of SNF and HLRW from the environment is gained through the system of multiple 

engineering and natural sealing barriers in a deep repository [2, 3]. This requires extensive 

multidisciplinary research a comprehensive and detailed characterization of bentonites [4, 5].   

In Slovak Republic there are several significant deposits of bentonite, which are characterized 

by appropriate adsorption properties and meet the geotechnical requirements for this type  

of barriers [6]. Jelšový potok, Kopernica and Lastovce deposits are located in the south-

western part of Kremnické vrchy Mts. There is the most popular and long mined bentonite 

deposit formed by Al–rich montmorillonite in the Slovak upland in the localite Stará 

Kremnička: Jelšový potok. Kopernica bentonite deposit is situated in the south-western 

margin of the Kremnické vrchy Mts. In the eastern neovolcanic area, there are mined deposits 

of another rhyolitic bentonites: Kuzmice and Lastovce. Dominant mineral phase  

of investigated bentonites is Al-Mg montmorillonite. 
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The most important interactions between radionuclide ions and geological formations 

are adsorption, diffusion and complexation. Study of adsorption properties of bentonites  

is an essential step for developing the migration model long-lived activation and corrosion 

products, and fission products of uranium [55 – 61].  

The aim of this research is of study influence of the contact time, the effect of pH  

and influence of competitive ions on the adsorption of nickel ions. The adsorption of nickel 

on three Slovak rhyolitic bentonites Jelšový potok, Kopernica and Lastovce as function  

of nickel concentration in aqueous phase was studied.  

 

Materials and methodology 

Bentonite samples, containing mainly dioctahedral smectites of various chemical and 

mineralogical compositions were taken from three Slovak deposits: Jelšový potok (J), 

Kopernica (K) and Lastovce (LA). All the bentonites are commercially available products 

(Envigeo, a.s.)  technologically treated by drying, grinding and size separated to < 45 µm.  

The chemical and mineralogical composition of the bentontie samples are in Table 1 and 2.  

 

Tab. 1. Chemical composition [%] 

Sample SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO MnO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 

J                     67.41 21.32 1.78 2.81 4.22 0.09 0.40 1.01 0.09 0.71 0.21 
K                                                                                          66.05 23.93 2.00 2.61 2.78 0.05 0.26 1.21 0.09 0.98 0.06 
LA 74.59 14.46 4.35 2.51 1.55 0.05 1.27 0.87 0.24 0.05 0.05 

 

Tab. 2. Mineralogical composition 

Sample Quartz Albite Biotite Kaolinite Smectite  K-felspar Cristobalite 

J 6 S 1 2.5 86 3.5 1 
K 6.5 S 2.5 1 82 6 2 
LA 13 7.5 - - 40.5 7 27 

 

Samples of bentonite were dried in Petri dish in drying oven at the temperature 105 ºC 

approximately ~ 3 hours. Then they were taken into small plastic containers and lay aside into 

desiccator, where they were stored till next use. 

Adsorption experiments were realized in the Ni concentration range 1×10-5 – 5×10-1 

mol·L-1 solutions prepared from Ni(NO3)2. In experiments chemicals of ordinary laboratory 

purity from supplier Slavus, s.r.o., Bratislava SR, or Lachema n.p., Brno CZ were used. 

Radioisotope 63Ni with the volume activity 306,6 Bq·mL-1 were used as radiotracers.  
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Adsorption of Ni on the bentonite samples was studied through radioisotope indication 

using radioisotope of 63Ni in static arrangement of experiment, in aerobic conditions  

at laboratory temperature. Adsorption parameters were determined after mixing in 0.03 g  

of adsorbent with 3 mL of water phase in plastic test tubes in laboratory extractor Multi Bio 

RS -24 with constant speed of mixing both phases. After realization of adsorption  

and subsequent centrifugation (t = 15 min, 6 000 rot./min.) was from supernatant extracted  

1 mL to measure radioactivity. Radioactivity determination of 63Ni solutions was done with 

liquid scintillation counting using Tri - Carb 2900 TR spectrometer. The statistical error  

of the measurement was below 5 %. Adsorption behaviour of nickel was studied as a function 

of pH. The pH measurements were performed using pH meter CPH 51 from Fisher Scientific 

Co. before the experiment (initial pH) and after the interaction of bentonites samples with  

the solution at the equilibrium time (final pH). Adsorption experiments were carried out using 

a solution of Ni2+ ions with initial concentration of aqueous phase ranging from 1×10-5  

to 1×10-1 mol·L-1. The solutions of Ni2+ with different concentrations were prepared from its 

nitrate salt in distilled water and the tracer 63Ni was added. 

 The equilibrium adsorption isotherm expresses the  mathematical relationship between 

the quantity of adsorbate and equilibrium concentration of adsorbate remaining in the solution 

at a constant temperature. The data were fit to the Langmuir and Freundlich isotherm 

equation.  

 

Results and discussion 

The influence of contact time was investigated in the range of 15 – 2,640 min at initial 

pH 5, for the initial Ni2+ concentration of 1×10-5 mol·L-1. As a solid phase a sample  

of bentonite J, LA and K was used. The influence of contact time on adsorption of nickel  

on bentonites is presented in Fig. 1. The percentage of nickel adsorption on bentonites was 

≥98 % during the first 15 min. The contact time required for achievement of the adsorption 

equilibrium for nickel on studied bentonites was approximately 22 h for K, 14 h for J and 14 h 

for LA, when the distribution coeficient of adsorption was reached constant value.  

In the following experiments, 24 h was selected to achieve the adsorption equilibration.  

The effect of pH on Ni-adsorption for the samples J, LA and K was studied in the pH 

range of 4 – 8 adjusted by addition of HCl or NH3. In the studied pH range the adsorption 

of nickel was 87 – 89 % for J, 97 – 98 % for LA and 92 – 97 % for K. Values of R obtained 

with the varying initial pH did not changed significantly (Fig. 2). Final pH in the whole range 

of the aqueous phase at adsorption experiments was ≈ 5.8 – 6.1 for J, ≈ 6.2 for LA and ≈ 6.5 – 
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6.7 for K. This can be explained by the buffering capacity of adsorbents observed as a result 

of acid-base reactions of functional groups on the surface of the adsorbent. 

 

 
Fig. 1. The effect of contact time on the nickel 

adsorption to bentonites J, K and LA 
Fig. 2. The percentage of the nickel adsorption (top 

symbols) and final pHe (bottom symbols) versus initial 
pHi 

 

 The limit in the acid area is set most of all by the fact that with the lower values of pH 

(<3.5) the layered bentonite structure is being disrupted. Based on Pourbaix diagram for Ni, 

the limit in the base area was set at 8. Cations of Ni2+ occurs primarily in aqueous solutions  

as a cation up to pH of 9.5. In the pH range 8 – 11 is nickel present in the solution in the form 

of Ni(OH)+. Above pH 8.5 occurs the formation of a precipitate Ni(OH)2 and above pH 11 

form the anions  and ,which are formed by dissolving the precipitate 

Ni(OH)2 [9, 10]. 

The highest values of percentage nickel adsorption on rhyolitic bentonites were 

achieved at the lowest concentration of the nickel ions in solution. The nickel adsorption  

on bentonite was decreased with increasing concentration of nickel ions in solution 1×10-5 

mol·dm-3. The equilibrium adsorption isotherm expresses the  mathematical relationship 

between the quantity of adsorbate and equilibrium concentration of adsorbate remaining in the 

solution at a constant temperature. 

The results of the measurements of nickel adsorption to bentonites J, LA and K were 

plotted according to the Langmuir and Freundlich equation (Eq. 4, 5) in Fig. 4. The relative 

values calculated from the models are listed in Table 3. 
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Fig. 4. The amount of nickel adsorbed on bentonites J, K and LA modeled by Langmuir and Freundlich 
isotherm 

 

  The correlation coefficients for Langmuir and Freundlich isotherms are very close  

to 1. One can draw the conclusion that Langmuir model fit the experimental data better than 

Freundlich from R2 values. The fact that the Langmuir model fits the experimental data well 

indicates that almost complete monolayer coverage of the bentonite particles. What’s more, 

bentonite has a limited adsorption capacity, thus the adsorption could be better described  

by Langmuir model rather than by Freundlich model, since an exponentially increasing 

adsorption was assumed in the Freundlich model. Freundlich model, the value of n is lower 

than 1, which indicates that a nonlinear adsorption takes place on rhyolitic bentonites J, K and 

LA surfaces. In our study, the calculated value of maximum adsorption capacity of nickel  

on bentonite Jelsovy potok was 0.314 mmol g-1, Kopernica was 0.375 mmol g-1 and Lastovce 

was 0.24 mmol g-1. 

 

Conclusion 

From the results of this work it is possible to conclude that rhyolitic bentonites from 

the localities of Jelšový potok, Kopernica and Lastovce have satisfying adsorption properties 

for nickel. The adsorption of nickel on bentonites was studied using batch techniques in static 

arrangement of experiment under aerobic conditions at laboratory temperature.  

The adsorption of nickel was carried out through radioisotope indication using 63Ni  

as radiotracer. The adsorption of 63Ni(II) is mainly dominated by cation exchange or outer-

sphere surface complexation at low pH values, and inner sphere surface complexation  

or surface coprecipitation is the main adsorption mechanism at high pH values. The highest 
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values of percentage nickel adsorption on bentonite were achieved at the lowest concentration 

of the nickel ions in solution. Adsorption isotherm was well-characterized by Langmuir 

equation and the value of maximum adsorption capacity of nickel on bentonites was 

calculated to be 0.314 mmol·g-1 for J, 0.375 mmol·g-1 for K and 0.24 mmol·g-1 for LA. This 

study showed that slovak rhyolitic bentonites Jelsovy potok, Kopernica and Lastovce are able 

to be use for removal of radionickel from aqueous solutions. 
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Abstract 

The First Trinuclear Chiral Peroxido Complex of Vanadium and its Intervention in Vanadium–
Catalyzed Oxidations 

In this account, we present the structure of the first trinuclear peroxidovanadate with an unprecedented 
cyclic structure. The [V3O3(O2)6]

3− anion is composed of three nonequivalent vanadium atoms adopting both the 
pentagonal pyramidal and pentagonal bipyramidal coordination environment. One of the peroxido ligand is 
coordinated in a so far unobserved µ3–η

2:η1:η1 coordination mode. This chiral anion crystallizes as a racemic 
compound with NBu4

+ cation. Speciation studies in two–component CH3CN/H2O solvents showed that the 
formation of this species is supported by higher acetonitrile content and higher vanadium concentration. The 
[V 3O3(O2)6]

3− anion oxidizes thioanisole to the corresponding sulfoxide and cinnamyl alcohol to the aldehyde. 
We found out that this species was observed but not identified in some catalytic systems carrying a vanadium 
precursor and excess of hydrogen peroxide. 
 

Keywords: peroxidovanadates; speciation; catalysis. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Peroxidokomplexy vanádu priťahujú pozornosť vďaka ich potenciálnym a v mnohých 

prípadoch aj dokázaných biologickým účinkom. Ide najmä o inzulínmimetické vlastnosti [1, 

2] a protirakovinotvorné účinky [3, 4] a sú tiež modelovými komplexmi pre štúdium vanád 

obsahujúcich haloperoxidáz [5–7]. Zatiaľ čo bioanorganická chémia peroxidokomplexov 

vanádu je limitovaná fyziologickými podmienkami (nízka koncentrácia vanádu, 0,150 M 

vodný roztok NaCl), ktoré boli doteraz dodržané aj pri väčšine špeciačných štúdií v systémoch 

V(V) – H2O2 – ligandy [8], peroxidokomplexy vanádu sú predpokladanými terminálnymi 

oxidačnými činidlami aj vo vanádom katalyzovaných oxidáciách organických zlúčenín, ktoré 

prebiehajú v nevodných prostrediach. Rozpad katalyzátorov na báze vanádu na jednoduché 

peroxidovanadičnany bez koordinovaných heteroligandov (okrem koordinovaných molekúl 

rozpúšťadla) môže výrazne ovplyvniť výťažok a enantioselektivitu asymetrickej reakcie. Vo 

vodných roztokoch s pH v rozmedzí 0 – 11 bolo nájdených až 12 rôznych peroxidokomplexov 

vanádu [8]. Naproti tomu špeciácie v katalytických systémoch v nevodných rozpúšťadlách 
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(CH3CN, CHCl3, CH2Cl2) poukázali na existenciu ešte väčšieho množstva častíc, ktorých 

zloženie je ale neznáme. Predpokladá sa, že ide o monoperoxido– a diperoxidokomplexy 

vanádu(V) s koordinovanými ligandami použitými pri katalytickej reakcii. Zároveň sa 

predpokladá aj prítomnosť jednoduchých peroxidovanadičnanov, ktoré sú, ako sa ukazuje, 

v niektorých systémoch dokonca dominantnými časticami. Napríklad pri katalytickej 

sulfoxidácii v reakčnej zmesi V(IV) – H2O2 – L (L = (S)-2-(N-3,5-di-terc-butylsalicyliden)-

amino-3-fenyl-1-propanol) v CH2Cl2 bolo v katalytickom systéme pomocou 51V NMR 

spektroskopie pozorovaných až päť signálov, ktoré môžu prislúchať diperoxidokomplexom 

vanádu: ~ −610 ppm, ~ −630 ppm, −645 ppm, ~ −670 ppm a −687 ppm; spolu s niekoľkými 

signálmi v rozmedzí od −500 do −600 ppm, ktoré môžu prislúchať monoperoxidokomplexom 

alebo jednoduchým vanadičnanom. Signál pri −687 autori priradili [VO(O2)2]
− a signál pri 

−645 ppm priradili peroxidoderivátu komplexu vanádu so Schiffovou bázou [9]. 

Okrem nevodných roztokov zostali pomerne nepreskúmané aj koncentrované roztoky 

peroxidovanadičnanov. Zistilo sa, že v koncentrovanom vodnom roztoku sa v 51V NMR 

spektre v oblasti −680 – −700 ppm pozorujú dva signály, pričom v zriedených roztokoch sa 

v tejto oblasti nachádza iba jeden signál prislúchajúci [VO(O2)2H2O]− [10]. 

Uvedené skutočnosti nás inšpirovali k štúdiu peroxidokomplexov vanádu v nevodných 

a koncentrovaných roztokoch. Napriek všeobecne prijatému názoru, že peroxidovanadičnany 

nevytvárajú viac ako dvojjadrové komplexy, bol pripravený prvý trojjadrový 

peroxidokomplex vanádu so zložením (NBu4)3[V3O3(O2)6]·2H2O s unikátnym cyklickým 

chirálnym aniónom. Venovali sme sa špeciácii peroxidovanadičnov v dvojzložkových 

rozpúšťadlách CH3CN/H2O a zistili sme, že [V3O3(O2)6]
3− je dominantnou časticou 

v koncentrovaných roztokoch a v roztokoch s vysokým podielom CH3CN. 

 

Materiál a metódy 

Všetky použité chemikálie boli získané z komerčných zdrojov a použité bez ďalšej úpravy. 

V2O5 bol pripravený žíhaním prečisteného NH4VO3. Elementárne analýzy (C, H, N) boli 

vykonané na prístroji Vario MIKRO cube (Elementar). Vanád(V) bol stanovený 

reduktometricky titráciou štandardizovaným roztokom FeSO4 s indikátorom difenylamínom. 

Pred analýzou bola vzorka žíhaná v porcelánovom tégliku kvôli uvoľneniu peroxidického 

kyslíka. Obsah O2
2− bol stanovený odmernou analýzou titráciou so štandardizovaným 

roztokom KMnO4 s potenciometrickou indikáciou bodu ekvivalencie. 51V NMR spektrá boli 

namerané pri 278 K na prístroji Varian VNMRS 600MHz (157.88 MHz pre 51V) v 5 mm 
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NMR kyvetách. 51V NMR chemické posuny (δ) uvádzame vzhľadom na externý štandard 

VOCl3 (δ = 0 ppm). Difrakčné dáta boli namerané na prístroji Kappa Apex II (Bruker) 

vybaveného s Cryostream Cooler (Oxford Cryosystems). DFT výpočty boli realizované na 

bose klastri na Inštitúte fyzikálnej chémie J. Heyrovského (Česká akadémia vied) použitím 

programu Gaussian 09. 

 Syntéza. V2O5 (0.2 g, 1.1 mmol) sa rozpustil v NBu4OH (1.45 mL, 40 % w/w, 2.2 

mmol) a v 5 mL vody. Kyselina L-glutámová (0.324 g, 2.2 mmol) sa rozpustila v NBu4OH 

(1.45 mL, 40 % w/w, 2.2 mmol) a v 5 mL vody. Spojený roztok sa ochladil v ľadovom kúpili, 

pridal sa H2O2 (0.44 mL, 30 % w/w, 4.4 mmol) a roztok sa nechal kryštalizovať pri 5 °C. Po 5 

dňoch boli izolované oranžové kryštáliky látky so zložením (NBu4)3[V3O3(O2)6]·2H2O (1). 

Výťažok: 20%. Analýza: C48H112N3O17V3 (1156.24): Teor. C, 49.86; H, 9.76; N, 3.63; V, 

13.22;  O2
2−, 16.60%. Exp. C, 50.54; H, 9.53; N, 3.67; V, 13.35;  O2

2−, 17.00%.  

 Oxidačné reakcie. 0.7 mmol substrátu (metylfenylsulfid alebo škoricový alkohol) a 

0.7 mmol látky 1 (c(V) = 2·10−2 mol · dm−3) boli rozpustené v 1 mL vybraného rozpúšťadla 

(CD3CN, CDCl3, CD2Cl2) v 5 mm NMR kyvete. Po stanovenom čase boli namerané 1H a 51V 

NMR spektrá. 

 

Výsledky a diskusia 

Podľa RTG štruktúrnej analýzy obsahuje látka 1 trojjadrový asymetrický anión 

znázornený na Obr. 1. [V3O3(O2)6]
3− pozostáva z troch neekvivalentných atómov vanádu, 

ktoré majú pentagonálne pyramidálnu (atómy V1, V2) a pentagonálne bipyramidálnu 

geometriu (atóm V3). Na každý atóm vanádu je koordinovaný jeden oxidoligand dvojitou 

väzbou a jeden nemostíkový peroxidoligand. Druhý peroxidoligand atómov V1 a V2 je 

mostíkový a viaže sa µ–η2:η1 spôsobom. Centrálny peroxidoligand O7O8 je premosťuje 

všetky tri atómy vanádu vďaka doposiaľ nepozorovanému spôsobu koordinácie µ3–η
2:η1:η1. 

Relatívne krátka vzdialenosť medzi atómami O8 a V3 (2.394(2) Å) v porovnaní so 

vzdialenosťami V1···O12, V2···O4 (2.944(2) Å, 2.847(2) Å) je dôsledkom prítomnosti slabej 

kovalentnej väzby, ktorá bola potvrdená single–point DFT výpočtom s vypočítaným 
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Mayerovým väzbovým poriadkom 0.134. V kryštálovej štruktúre sa nachádzajú oba 

enantioméry [V3O3(O2)6]
3−. 

 
Obr. 1 Štruktúra aniónu [V3O3(O2)6]

3− s vyznačeným číslovaním atómov. Atómy sú zobrazené ako 
teplotné elipsoidy s 50% úrovňou pravdepodobnosti. 

 

V 51V NMR spektre látky 1 v CH3CN sa nachádza jeden dominatný signál pri −674 

ppm. Tento chemický posun bol už pozorovaný C. Slebodnickou a V. L. Pecorarom [11], ale 

nebol identifikovaný. Títo autori sa zaoberali vplyvom zloženia rozpúšťadla CH3CN/H2O na 

chemické posuny peroxidovanadičnanov. Zistili, vyšší obsah acetonitrilu spôsobuje posúvanie 

signálov k nižším absolútnym hodnotám ppm a zároveň podporuje vznik oligomérov. Tieto 

pozorovania sú v dobrej zhode s našimi pozorovaniami v dvojzložkových rozpúšťadlách 

s rôznym pomerom CH3CN:H2O, v ktorých sme rozpúšťali látku 1 (Obr. 2). Odhadujeme, že 
51V NMR chemický posun [V3O3(O2)6]

3− v čistej vode by sa mal nachádzať ~ −710 ppm (po 

extrapolácii). 

 
Obr. 2 51V NMR spektrá roztokov látky 1 s rôznym pomerom CH3CN:H2O, c(V) = 1,5 × 10−3 M. 

 

Predpokladáme, že so vzrastajúcou koncentráciou vody prebiehajú nasledovné reakcie: 

 [V3O3(O2)6]
3− + 2 H2O ↔ [V2O2(O2)4(H2O)]2− +  [VO(O2)2(H2O)]− 

[V2O2(O2)4(H2O)]2−  +  H2O ↔ 2 [VO(O2)2(H2O)]–  
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Zároveň sme zistili, že so vzrastajúcou koncentráciou vanádu v roztoku so zložením 

CH3CN:H2O = 95:5 stúpa koncentrácia [V3O3(O2)6]
3− a klesá koncentrácia [VO(O2)2(H2O)]−. 

Naproti tomu klesajúca koncentrácia vanádu a súčasne stúpajúca koncentrácia acetonitrilu 

vynucujú vznik [V3O3(O2)6]
3− a zánik [V2O2(O2)4(H2O)]2− a [VO(O2)2(H2O)]–. V NMR 

spektrách látky 1 v iných rozpúšťadlách bol taktiež nájdený jeden dominatný sigál, ktorý 

môže byť priradený [V3O3(O2)6]
3−, avšak toto priradenie ešte musí byť potvrdené inými 

experimentmi: CH2Cl2 −675 ppm, CHCl3 −676 ppm, acetón −670 ppm. 

V Tab. 1  sú uvedené výsledky oxidácie metylfenylsulfidu a škoricového alkoholu látkou 1. 

[V3O3(O2)6]
3− oxiduje metylfenylsulfid na príslušný sulfoxid, zatiaľ čo pri oxidácii 

škoricového alkoholu sme pozorovali vznik nežiaduceho aldehydu. V 51V NMR spektrách 

reakčných zmesí je možné pozorovať signály, ktoré môžu prislúchať [V3O3(O2)6]
3− ako aj 

[VO(O2)2(H2O)]– a ďalším neznámym peroxido- i neperoxidokomplexom vanádu. 

 

Tab. 1 Oxidácia metylfenylsulfidu a škoricového alkoholu látkou 1. 

 

Substrát 

 

 

 

Rozpúšťadlo 

 

Podmienky 

 

Produkty 

 

Sulfid 

 

 

 

Sulfoxid 

 

 

Sulfón 

 

 

 

 

1 CDCl3 30 min, 5°C 77 % 23 % 0 % 

2 CDCl3 3 h, 5°C 60 % 39 % 1 % 

3 CD2Cl2 30 min, 5°C > 99 % < 1 % 0 % 

4 CD2Cl2 3 h, 5°C 95 % 5 % 0 % 

       

 

 

 

 

Alkén 

 

 

Epoxid 

 

 

Aldehyd 

 

 

 

5 CD3CN 30 min, RT 100 % 0 % 0 % 
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6 CD3CN 20 h, RT 1 % 0 % 99 % 

7 CD2Cl2 30 min, RT 50 % 0 % 50 % 

8 CD2Cl2 20 h, RT 1 % 0 % 99 % 

 

Záver 

Štúdium koncentrovaných vodných a nevodných roztokov peroxidovanadičnanov 

môže poskytnúť objavy úplne nových peroxidokomplexov. Najmä nevodné prostredia sú 

atraktívne vzhľadom na ich využitie pri vanádom katalyzovaných oxidačných reakciách. 

V našom príspevku sme sa zaoberali novým trojjadrovým peroxidokomplexom [V3O3(O2)6]
3−, 

ktorý je stabilný v acetonitrilovom roztoku a poukázali sme na to, že tento anión môže 

vystupovať ako oxidačné činidlo vo vanádom katalyzovaných reakciách. 
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Abstract 
 
 Preparation of 227Ac by neutron irradiation of 226Ra. 

Radium-223 is prospective alpha-emitting therapeutic radionuclide for targeted radionuclide therapy. 
Although 223Ra is formed naturally by the decay of 235U, for practical reasons its preparation involves neutron 
irradiation of 226Ra. The β- decay of the 227Ra (T½ = 43 min.) produced via 226Ra(n,γ)227Ra reaction leads to 
227Ac, a mother nuclide of 227Th and 223Ra subsequently. Irradiation target radium material is generally available 
in multi-gram quantities from historical stock. Main aim of this study was to experimentally and theoretically 
evaluate and verify available literature data on production of 223Ra. According to data obtained from γ-spectra, 
the approximate yield values were determined and effective cross-section for the 223Ra production was 
calculated. 
 
Keywords: Radium; Actinium; 223Ra; 226Ra; 227Ac; neutron irradiation. 

 
Úvod a formulace cílů 

Rozvojem cílené terapie v nukleární medicíně dochází k rozšíření nejen beta zářičů, 

ale i zářičů alfa. Alfa částice vyvolávají ireverzibilní zlomy dvoušroubovice DNA, které 

vedou k zániku buňky. Jeden z nejvíce rozšířených radionuklidů, 223Ra, se již dnes používá 

pro léčbu kosterních metastáz z důvodu distribuce analogické s vápníkem v organizmu. 

Radium a jeho nejvýznamnější rozpadový produkt olovo-211 mají velmi vysokou afinitu ke 

kostem. Vysoká celková energie částic (okolo 27 MeV), vysoký lineární přenos energie (LET) 

a tím pádem krátký dosah v tkaních umožňují použití radia-223 a jeho rozpadových produktů 

pro terapii malých tumorů. [1] 

Bylo prozkoumáno několik metod přípravy 223Ra a v praxi nejpoužívanější je eluce 

generátoru 227Ac/223Ra. 227Ac lze získat několika způsoby: jako rozpadový produkt přirozené 

rozpadové řády 235U, ale pouze malá množství, štěpením Th protony [2,3] a neutronovou 

aktivaci 226Ra [4]. Nejvhodnější metodou pro přípravu 227Ac ve velkém měřítku je ozařování 
226Ra tepelnými neutrony (Obr.1.) [4-6]. 

Cílem práce bylo ověřit hodnoty účinných průřezů reakcí 226Ra(n,γ) a 227Ra(n,γ) a 

výtěžky 227Ac. Podle literatury, účinný průřez reakce 226Ra(n,γ)227Ra leží v intervalu 8 až 23 

barnů [5-7].  
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Obr. 1. Zjednodušené schéma reakcí 226Ra po ozařování neutrony. 

Účinný průřez reakce 227Ac je ze zdroje [7], účinné průřezy reakcí 226Ra a 227Ra byly nafitovány empiricky, 
poločasy jsou ze zdroje [8]. 

 

Materiály a metody 

Vzorek 226Ra (190 kBq 226RaCl2, což odpovídá 5.135 µg 226Ra) byl připraven 

odpařením standardního roztoku 226RaCl2 (ČMI, Česká Republika). Ozařování se provádělo 

na reaktoru LVR-15 (ÚJV Řež, Česká Republika) po dobu 11.7 dní, tok neutronů byl 1.09 

×1014 n/cm2s (energetická grupa 0-10 keV). Výtěžky produktů ozařování 223Ra a dalších byly 

stanoveny 88 a 136 dní po ukončení ozařování na základě γ-spekter, která byla získána 

pomocí kalibrovaného γ-spektrometru (Ortec, USA).  

Teoretické výpočty byly udělány pomocí programu, který provádí výpočty na základě 

integrálních rovnic I. až V., s korekci na rozpad a vedlejší neutronové reakce (program byl 

vytvořen na FJFI ČVUT v jazyce Pascal). Integrační krok se zadává manuálně. Rozpadové 

konstanty jsou ze zdroje [8].  

 

 
[I.] 

 
[II.] 

 
[III.] 

 
[IV.] 

 
[V.] 

 

Kde λi – rozpadová konstanta [s-1], φ – tok neutronů [n/cm2s], σi – účinný průřez [10-24 m2]. 
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Výsledky a diskuze 

 Na Obr. 2. je znázorněno srovnání experimentálních dat s teoreticky vypočtenými 

(také Tab. 1.). V γ-spektrech ozařovaného preparátu jsou měsíc po ukončení ozařování patrné 

intenzivní píky rozpadových produktů 226Ra – 214Pb a 214Bi. Díky komplexní matrici vzorku 

jsou píky produktů ozařování 227Ac, 227Th, 223Ra, 211Pb, 228Th a 224Ra o něco hůře 

identifikovatelné v důsledku vzájemných překryvů. To činí potíže při vyhodnocení. 

 Efektivní účinný průřez reakce produkce 227Ac byl stanoven empiricky na základě 

aktivity dceřiného produktu 227Th a 223Ra, které již dosáhly přechodné rovnováhy 

s mateřským nuklidem od ukončení ozařování. 227Ra, jako primární produkt ozařovaní byl 

zanedbán při výpočtech z důvodu velmi krátkého poločasu. Vypočítána hodnota účinného 

průřezu činí 14 ± 4 barn a je v dobré shodě s literárními údaji (8 – 23 barn). Často se účinný 

průřez reakce 226Ra(n,γ)227Ra zaměňuje na efektivní účinný průřez produkce 227Ac [7]. Podle 

posledních údajů hodnota účinného průřezu reakce 226Ra(n,γ)227Ra se odhaduje na 

σ(227Ra) ≈  1,5×103 barn [6]. Porovnání aktuálních údajů o produkci 227Ac pomocí ozařování 

226Ra neutrony jsou shrnuty v Tab. 2. Bez ohledu na velmi odlišné ozařovací podmínky a 

relativně vysokou nejistotu stanovení účinných průřezu, prezentované výsledky jsou v dobré 

shodě. Mírně nižší hodnoty účinných průřezů [5,6], by bylo možno vysvětlit vyhořením terče 

a záchytem neutronů 227Ra a 227Ac. 

 
Tab.1. Porovnání vypočítaných a změřených aktivit studovaných radionuklidů. 

Stanovení 227Ac na základě γ-spekter bylo problematické z důvodu vysoké nepřesnosti píku na 100 keV 
(pravděpodobnost rozpadu pouze 0,3%). 

 

Nuklid 
Aktivita (88 dní po ukončení ozařování) [kBq] 

Vypočtená Měřená 

226Ra - 184 

227Ac 19 - 

227Th 18 20 

223Ra 17 19 
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Tab.2. Porovnání literárních údajů produkce 227Ac. 

×Výtěžek byl vypočítán na základě změřených aktivit dceřiných produktů.  
* Vypočet založen na experimentálních hodnotách, uvedených v příslušných zdrojích 

 
Výtěžek (ke konci 

ozařování) 
[Ci/g 226Ra] 

Podmínky 
ozařování 

Vypočtený σeff [b]* Zdroj 

0.10× 
1.09 ×1014 n/cm2s 

11.7 dní 
14 ± 4 Táto práce 

1.7 
1.0 ×1015 n/cm2s 

24 dní 
12 [5] 

2.5 
1.5 × 1015 n/cm2s 

25 dní 
9 [6] 

Obr.2. Fitování experimentální dat, které byly získaný 88 a 136 dní po ukončení ozařování. 
Linie reprezentují vypočtená data, body – experimentálně zjištěné hodnoty.(227Ra plná šedá čára, 227Ac plná 

černá čára, 226Ra čárkovaná čára, 223Ra tečkovaná čára, 227Th tečko-čárkovaná čára). 
 

Závěr 

V této práci byla ověřená metoda přípravy 227Ac. Stanovený účinný průřez pro 

přípravu 227Ac je 14 ± 4 barnů a tato hodnota je v dobré shodě s již známými údaji, i když 

vyhodnocování změřených dat bylo obtížné a výsledek je zatížen dost velkou 

pravděpodobnosti chybou. 
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Abstract 

Relation between particle size of bentonite and sorption of water vapors 
Mining and processing of bentonite has in Slovakia long tradition. Bentonite from  Stará Kremnička - 

Jelšový potok can be considered, in terms of industrial use, for a long time the most important Slovak bentonite 
material. Bentonite from this site is significant due to its high content of clay mineral - montmorillonite (calcium 
- magnesium form) and low content of other clay minerals. The physicochemical properties of bentonite are 
mainly affected by content of montmorillonite. Montmorillonite is characterized by swelling (increasing of 
volume) due to water sorption. Hydratation (sorption) properties of montmorillonite are also affected by surface 
of mineral and the sizes of particles. Generally, there is a significant difference between the amount of water 
sorbed by fine grain bentonite (higher content of monmorillonite) and water sorbed by coarse grain bentonite 
(almost no montmorillonite content). 
 

Keywords: sorption; hydratation; bentonite; montmorillonite; sorption isotherm; laser particle analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ťažba a spracovanie bentonitu má na Slovensku mnohoročnú tradíciu. Bentonit z 

lokality Stará Kremnička – Jelšový potok sa dá považovať z hľadiska priemyselného 

využívania za dlhodobo najvýznamnejšie slovenské ložisko bentonitu. Ílová hornina z tejto 

lokality má vysoký obsah ílového minerálu montmorillonitu a nízky obsah neílových prímesí.  

K najvýznamnejším vlastnostiam bentonitu patrí schopnosť viazať vodu. Za túto 

vlastnosť je síce zodpovedný najmä montmorillonit, avšak vodu sú schopné sorbovať aj iné 

jemnozrnné zložky bentonitu [1]. Molekuly vody môžu byť sorbované na ílové aj neílové 

zložky bentonitu rôznym spôsobom. Napríklad za časť sorbovanej vody montmorillonitom je 

zodpovedný záporný náboj tedraedricko-oktaedrickej vrstvy, ktorý je kompenzovaný 

vymeniteľnými katiónmi, nachádzajúcimi sa v medzivrstvovom priestore tohto ílového 

minerálu. Malá časť vody sa tu nachádza v podobe hydratačných obalov týchto katiónov. 

Adsorpčné energie sú ovplyvňované hodnotami dipólových momentov samotného ílového 

minerálu a vody [2, 3]. Veľká časť vody je však v ílovom mineráli viazaná sekundárne, 

napríklad fyzikálnou sorpciou. V takom prípade významnú úlohu zohráva charakter povrchu 

minerálu, veľkosť jeho častíc,  pórovitosť a iné vlastnosti. Zároveň množstvo sorbovanej vody 

závisí na podmienkach hydratácie, ktoré zahrňujú najmä dobu trvania hydratácie, relatívnu 

vlhkosť pár a teplotu okolitého prostredia, resp. teplotu vzorky [4]. 

Pretože za sorpciu vody v bentonite nie je zodpovedný iba ílový minerál 
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montmorillonit, ktorého hydratačné vlastnosti sú dlhodobo známe, za hlavný cieľ práce  sa 

vytýčilo zistenie vzťahu medzi veľkosťou častíc bentonitu, ktorá je jednoducho stanoviteľnou 

charakteristikou bentonitu a množstom sorbovaných vodných pár.  

 

Materiál a metódy 

Ako východiskový materiál bol použitý bentonit z lokality Stará Kremnička - Jelšový 

potok. Tento sa pomocou sedimentačnej frakcionácie vodnej suspenzie bentonitu rozdelil na 

veľkostné frakcie definované Stokesovým rozmerom [5]. Na zistenie sorbovaného množstva 

vody vyššie uvedených frakcií bola použitá gravimetrická metóda. Tá spočívala v zistení 

zmeny hmotnosti v dôsledku sorpcie vodných pár. Pred sorpčným experimentom sa vzorky 

sušili jeden deň v sušiarni pri teplote 120 °C. Následne boli premiestnené do exikátora 

s vysušovacou látkou (P2O5). Po 48 hodinách sa zistila ich hmotnosť. Následne boli vzorky  

48 hodín hydratované v exikátore s relatívnou vlhkosťou 52 % pri teplote 25 °C. Relatívna 

vlhkosť vodných pár sa regulovala koncentráciou vodného roztoku H2SO4 v exikátore. 

Zistenie závislosti sorbovaného množstva vody od doby kontaktu frakcií s vodnými parami sa 

realizovalo s nasledovnými intervalmi: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 36; 48; 144 hodín. 

 

Výsledky a diskusia 

 Percentuálne zastúpenie vody vo frakciách vyjadruje vzťah: 

wA = [mA / mB] * 100 [I.] 

kde mA predstavuje hmotnosť sorbovanej vody, mB predstavuje hmotnosť hydratovanej 

vzorky, wA je hmotnostné percento sorbovaného množstva vody. 

Na Obr. 1. môžeme vidieť hydratačnú schopnosť jednotlivých zrnitostných frakcii 

bentonitu vyjadrenú v hmotnostných percentách. Frakcia s najväčšími časticami (frakcia 200 

až 400 µm) sorbovala najmenšie množstvo vody (2,5 hmotnostných percent). Frakcia 100 až 

200 µm vykazovala približne 4 krát viac sorbovaného množstva vody (10,4 hmotnostných 

percent) ako predošlá frakcia. Zvyšné frakcie s veľkosťou častíc menšou ako 100 µm 

sorbovali vodu v rozmedzí od 11,7 až 13,2 hmotnostných percent. Najviac sorbovanej vody 

(13,2 hmotnostných percent) bolo zistenej vo frakcii s veľkosťou častíc menšou ako 2 µm. 
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Obr. 1. Hydratačná schopnosť jednotlivých zrnitostných frakcii bentoinitu 

 

Obr. 2. znázorňuje závislosť množstiev sorbovanej vody u jednotlivých frakcií od 

doby kontaktu s vodnými parami. Zo závislosti na Obr. 2. vidno, že najvýznamnejší nárast 

sorbovaného množstva vody nastal do 24 hodín od začiatku hydratácie, miernejší nárast bol 

pozorovaný do 48 hodín. Po tomto časovom intervale už nedochádzalo k výrazným zmenám v 

množstve sorbovanej vody. Výnimkou bola frakcia o veľkosti častíc 200 až 400 µm, kde sa 

hydratačné maximum dosiahlo už po 36 hodinách. Menšie odlišnosti v priebehu sorpcie vody 

vykazovala aj frakcia s veľkosťou častíc 2 až 3 µm, ktorá do 24 hodín  sorbovala menšie 

množstvo vody v porovnaní s frakciami 80 až 100 µm, 100 až 200 µm, avšak po 36 hodinách 

frakcia 2 až 3 µm obsahovala viac vody než spomínané frakcie. Napriek uvedeným 

odlišnostiam možno konštatovať, že nie sú výrazné rozdiely v dobách potrebných  pre 

dosiahnutie rovnovážnych stavov. Časový úsek 48 hodín možno považovať za dostačujúci pre 

dosiahnutie rovnováhy u všetkých zrnitostných frakcií. Tento výsledok je prekvapujúci, 

pretože difúzia vodných pár do vrstiev bentonitu je vo všeobecnosti výrazne ovplyvňovaná 

veľkosťou častíc. Príčinou malých rozdielov v našom experimente je zrejme veľmi malá 

hrúbka vrstiev bentonitu (približne 1 mm). Z Obr. 2. je tiež zrejmé, že najmenšie množstvo 

vody sorbovala frakcia 200 až 400 µm, väčšie množstvo vody sorbovala frakcia s veľkosťou 

častíc 100 až 200 µm, 80 až 100 µm, nasledovala frakcia s veľkosťou častíc 2 až 3 µm a 
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najviac sorbovala frakcia s časticami menšími ako 2 µm. Všeobecne možno konštatovať,  že 

existuje výrazný rozdiel medzi množstvom vody sorbovanej štyrmi jemnozrnnými frakciami  

a hrubozrnnou frakciou s veľkosťou častíc 200 až 400 µm. 

 

 
Obr. 2. Závislosť množstiev sorbovanej vody jednotlivých frakcií bentonitu od doby ich  kontaktu 

s vodnými parami 
 

Záver 

Príspevok pojednáva o vzťahu medzi veľkosťou častíc bentonitu a sorpciou vodných 

pár. Na základe sorpčných a gravimetrických experimentov sa zistilo, že najvýznamnejší 

nárast sorbovaného množstva vody nastal do 24 hodín od začiatku hydratácie. Miernejší 

nárast bol pozorovaný do 48 hodín. U frakcie s veľkosťou častíc 200 až 400 µm sa hydratačné 

maximum dosiahlo už po 36 hodinách. Počas experimentu neboli zaznamenané výrazné 

rozdiely v dobách potrebných  pre dosiahnutie rovnovážnych stavov. Časový úsek 48 hodín 

možno považovať za dostačujúci pre dosiahnutie rovnováhy u všetkých zrnitostných frakcií. 

Príčinou malých rozdielov v sorpčných experimentoch je pravdepodobne malá hrúbka 

pripravených vrstiev bentonitu. Všeobecne možno konštatovať,  že existuje výrazný rozdiel 

medzi množstvom vody sorbovanej jemnozrnnými frakciami  a hrubozrnnými frakciami. 
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Abstract 

 Analysis of biogenic amines using of voltammetric techniques and mass spectrometry. 
Biogenic amines are considered like indicators of microbial contaminations of food stuff, and at the 

same time like quality markers of various food products. Biogenic amines have different toxicological effects like 
headache, vasodilatation and more serious allergic reactions or in some cases food-poisoning. Combination of 
on-line EC-MS in flow mode has great potential in metabolomic studies on biomimetic simulation of redox 
reactions with MS detection of reaction products. Independent EC method for analysis of biogenic amines could 
be used like fast screening method in food quality control. The aim of this work was optimization of working 
conditions of EC-MS analysis of biogenic amines histamine, tyramine and tryptamine. Square-wave voltammetric 
analysis was performed in three-electrode configuration with boron doped diamond working electrodes. MS-MS 
experiments were performed using LCMS-IT-TOF analyzer equipped with ESI ionization. 
 

Keywords: Biogenic amines; Food qualit; Square-wave voltammetry; Mass spectrometry  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biogénne amíny (BA) sú pomerne diverzifikovanou skupinou látok hygienicky 

významných vo výžive. Na jednej strane sú prirodzene metabolizované živými organizmami 

a zabezpečujú široké spektrum biologických účinkov. Na druhej strane ich zároveň prijímame 

exogénne v potravinách. Medzi najčastejšie biogénne amíny vyskytujúce sa v potravinách 

patria: histamín, putrescín, kadaverín, tryptamín, tyramín, spermín, spermidín, 2-fenyetylamín 

[1]. Metabolicky vznikajú v bunkách z príslušných aminokyselín pôsobením dekarboxyláz. 

Identickou reakciou sú produkované aj v potravinách, len s  tým rozdielom, že enzým 

katalyzujúci dekarboxylačnú reakciu je bakteriálneho pôvodu. Preto je veľkou výzvou ich 

kontrola a monitorovanie v určitých potravinárskych produktoch aj s ohľadom na proces 

výroby a skladovania, nakoľko prítomnosť biogénnych amínov je indikátorom určitého stupňa 

mikrobiálnej kontaminácie. Súčasným trendom v danej problematike je snaha o detailné 

zadefinovanie a prepojenie súvislosti medzi ich obsahom a úrovňou kvality danej potraviny 

[1]. Príjem vyššieho množstva biogénnych amínov v potravinách má toxický účinok najmä u 

citlivých jedincov. Negatívny vplyv BA sa prejavuje rôzne od bolesti hlavy, migrenóznych 
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stavov, alergických reakcií, tachykardie, vazodilatácie, nevoľnosti, hnačiek a závratov. Vo 

vážnych prípadoch môže dôjsť až ku rozvinutiu anafylaktického šoku. Špeciálny typ 

potravinovej otravy známej ako tzv. Scromboid poisoning sa viaže s vysokým obsahom 

histamínu najmä pri konzumácii rýb čelade Scombridae (makrelovité). BA sa vo výrazne 

vyššej miere vyskytujú v prirodzene fermentovaných produktoch, ako pivo, víno, kvasená 

kapusta, či fermentované suché salámy alebo syry. BA sú tiež prítomné v 

rôznych nefermentovaných potravinách (zelenina, ovocie, šťavy, svalové tkanivá a iné) [1, 2].  

V súčasnosti narastá počet aplikácií z oblasti elektroanalytických metód, pretože 

disponujú výhodami ako : cenová efektivita, pomerne jednoduchá inštrumentácia a nenáročná 

údržba, rýchlosť analýzy, vysoká citlivosť. Medzi ich nevýhody patrí nedostatočná selektivita, 

alebo výskyt interferencií, ale aj problém pasivácie pracovnej elektródy. Základom je použitá 

pracovná elektróda, ktorá rozhoduje o celkovej spoľahlivosti a validačných parametroch 

analýzy. Pasivácia elektródy sa pokladá za jeden z najväčších problémov a preto sa hľadajú 

nové moderné materiály, ktoré by eliminovali toto riziko, alebo celkovo modifikujú 

elektródový povrch. V súčasnosti môžu byť odpoveďou na takéto výzvy bórom dopované 

diamantové elektródy (BDD), ktoré disponujú aj širokým potenciálovým oknom [3].  

V odbornej literatúre sa stretávame s množstvom analytických metód na stanovenie 

BA. Dominantnou analytickou metódou pre stanovenia BA v potravinách je RP-HPLC s 

využitím pred-, alebo post-kolónovej derivatizácie s následnou UV/VIS, alebo 

fluorimetrickou detekciou. Najpoužívanejším derivatizačným činidlom je dansylchlorid [4]. 

Súčasne, podľa platnej legislatívy je HPLC aj oficiálnou referenčnou analytickou metódou 

stanovenia biogénnych amínov v rôznych potravinárskych matriciach, zadefinovanou ŠVPS 

SR [5]. Potravinový kódex SR definuje oficiálne prípustné limity pre histamín v pive a 

v rybách a rybacích produktoch (200 mg/kg), a tyramín v tvrdých syroch (200 mg/kg) [6]. 

Medzi ďalšie používané metódy patria kapilárna elektroforéza [7], plynová chromatografia [8] 

a rôzne elektroanalytické techniky [9], pri ktorých prevláda modifikácia pracovnej elektródy, 

alebo biosenzorická imobilizácia špecifických enzýmov na jej povrchu. Vyššie uvedené 

metódy boli použité na stanovenie BA v rybách [10], salámach [11], syrových produktoch, 

v pive [12], víne [13], kyslej kapuste [14], banánoch, ovocných šťavách, mede [15], 

zemiakoch, špenáte [16], čokoláde [17]. 

Cieľom tejto práce bolo vypracovať rýchlu a dostatočne citlivú voltampérometrickú 

metódu na stanovenie biogénnych amínov kompatibilnú s hmotnostne-spektrometrickou 

detekciou. 
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Materiál a metódy 

Všetky voltampérometrické merania boli uskutočnené na prístrojoch Potentiostat/ 

Galvanostat PGSTAT128N a 302N (Metrohm Autolab B.V., Utrecht, Holandsko) ovládanom 

pomocou PC softéru NOVA ver. 1.10.3 (Metrohm). Experimenty boli uskutočnené v troj-

elektródovom systéme. Ako pracovné elektródy boli testované bórom dopované diamantové 

elektródy s označením 314 (15 000 ppm, 1%) a 321 (8000 ppm, 2%). Ako referenčná bola 

použitá Ag/AgCl elektróda a ako pomocná platinová elektróda. Podmienky pre SW: 

potenciálový rozsah 0-2,2 V, potenciálový krok 0,001 V, frekvencia 70 Hz, amplitúda 0,005 

V. Pracovným elektrolytom bol 0,1 M octan amónny. Každé meranie bolo opakované tri krát. 

MS-MS2 experimenty boli uskutočnené na prístroji LCMS-IT-TOFTM analyzátor 

(Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s ESI ionizáciou. Ako mobilná fáza bola použitá 0,01 mol/l 

kyselina mravčia vo vode: metanol s využitím gradientovej elúcie. Napätie na ESI bolo + 4,5 

kV resp. -3,5 kV. Zber dát pre MS experimenty bol uskutočnený v rozsahu 50-500 m/z pre 

oba ionizačné módy. Zber dát pre MS2 experimenty bol uskutočnený v rozsahu 50-200 m/z 

a ako prekurzorové ióny boli vybrané: ión s m/z 112,0892 (histamín), ión s m/z 138,0927 

(tyramín) a ión s m/z 161,1099 (tryptamín). Injektovaný objem bol 5 µl. Na zber 

a vyhodnocovanie dát bol použitý softvér LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu).  

Na prípravu roztokov bola použitá voda a metanol pre LC-MS (Merck, Darmstadt, 

Nemecko), kyselina mravčia pre LC-MS (Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko), 100% 

kyselina octová (Merck), octan amónny (Sigma-Aldrich) a štandardy histamínu, tryptamínu, 

tyramínu (Sigma-Aldrich), deionizovaná voda dvojstupňovo čistená (Millipore, Simlicity).  

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme sa zaoberali optimalizáciou podmienok pre voltampérometrickú 

analýzu vybraných biogénnych amínov histamínu, tryptamínu a tyramínu s následným off-line 

prepojením s hmotnostnou spektrometriou. Z voltampérometrických techník bola využitá 

square-wave voltampérometria (SW). Prvou časťou experimentálnej práce bolo otestovanie 

rôznych bórom dopovaných diamantových elektród za účelom získania čo najlepšieho signálu 

zvolených analytov. Zistili sme, že najlepšiu signálovú odozvu pre histamín a tryptamín 

poskytuje elektróda 314 pri maxime píku 1,4 V a 0,9 V, pre tyramín elektróda 321 pri maxime 

píku 1,5 V pri pH 5. V ďalšom kroku sme hľadali optimálnu hodnotu pH pracovného 

elektrolytu. Vzhľadom na zabezpečenie kompatibility s MS detekciou bol ako pracovný 

elektrolyt pre analýzu vybraných BA zvolený octan amónny v rozsahu pH od 3,5 po 9,5. 
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Obr.1 znázorňuje výslednú závislosť odozvy od pH elektrolytu. Histamín poskytoval 

najlepšiu odozvu pri pH 6,5, zatiaľ čo tyramín a tryptamín mali najlepšiu odozvu pri pH 4. V 

ďalšom kroku sme sa venovali optimalizácii pracovných podmienok pre SW analýzu ako sú 

potenciálový rozsah, potenciálový krok (1mV-5mV), amplitúda (5-25mV) a frekvencia (10-90 

Hz). Výsledky optimalizácie SW nastavení sú uvedené v časti materiál a metódy. Všetky 

optimalizačné merania boli uskutočnené pri konštantnej koncentrácii analytov 10ug/ml t.j.: 

histamín 5,4 µmol/l, tyramín 7,2 µmol/l a tryptamín 6,24 µmol/l.  

 

 

Obr. 1:Optimalizácia pH pracovného rozsahu 0,1 M octanu amónneho (roztoky pH 4-6 TR octan 
amónny/kys.octová, 6,5-9,5 roztoky octanu amónneho)  

a) tyramín 321 elektróda b) histamín 314 elektróda c) tryptamín.314 elektróda. 
 

Na Obr.2 je zobrazená oxidačná signálová odozva histamínu (5,4 µmol/l) 

a tryptamínu (6,24 µmol/l) na elektróde 314 a tyramínu (7,2 µmol/l) na elektróde 321 počas 

SW merania v kombinácii s meraním blank vzorky. Z hľadiska spracovania výsledkov sa vždy 

vyhodnocovalo posledné tretie meranie zo série.  

 

 

Obr. 2: Záznam z SW analýzy a) tyramínu b) histamínu c) tryptamínu + blank vzorka 

a) SW analýza tyramínu+blank 
vzorka (pH=4, TR 0,1M octan 
amónny/k.octová) elektróda 

321, 7,2 uM 

b) SW analýza histamínu + blank 
vzorka (pH=6,5, roztok 0,1M 

octanu amónneho), elektróda 314, 
5,4uM 

c) SW analýza tyramínu+ blank 
vzorka (pH=4,0 TR 0,1M octan 
amónny/k.octová) elektróda 314, 

6,24 uM. 
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Ďalšou časťou práce bola optimalizácia hmotnostne-spektrometrických podmienok pre 

analýzu biogénnych amínov. Optimálne podmienky pre MS analýzu biogénnych amínov sú 

uvedené v časti materiál a metódy. Na Obr. 2 sú zobrazené MS-MS2 spektrá štandardov 

histamínu, tyramínu a tryptamínu. 

 

 

 

 
Obr. 2: MS resp MS-MS spektrá štandardov vybraných biogénnych amínov získaných 

v pozitívnom ionizačnom móde. a) tyramín (7,2 µmol/l) (b) histamín (5,4 µmol/l) c) tryptamín (6,2 µmol/l) 
 

Záver 

Cieľom predloženej práce bolo vypracovanie rýchlej a selektívnej analytickej metódy 

pre analýzu biogénnych amínov v potravinárskych vzorkách s využitím voltampérometrických 

techník a hmotnostnej spektrometrie. Ďalším krokom experimentálnej práce bude stanovenie 

vybraných biogénnych amínov v reálnych potravinových vzorkách s použitím 

optimalizovaných metód SW voltampérometrie a hmotnostnej spektrometrie, či už v off-line 

alebo on-line režime. On-line spojenie EC-(HPLC)-MS má v súčasnosti najväčší potenciál pre 

využitie v oblasti biomimetickej simulácie oxidačno-redukčných procesov, čo má veľký 

význam pre ďalšie metabolomické štúdie. Naviac, vyvinutá voltampérometrická metóda môže 
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byť samostatne aplikovaná na screeningové stanovenie BA v potravinových matriciach 

v podobe smart senzorickej analýzy. 
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Abstract 

Square-wave voltammetry of antibiotics in water samples on boron doped diamond electrodes . 
In recent years, pharmaceuticals and personal care products have growing attention worldwide as 

emerging contaminants, which would present a potential threats to aquatic life and even human health. The aim 
of this work was to develop simple and rapid voltammetric method on boron doped diamond electrodes for 
determination of erythromycin and ciprofloxacin in water samples. Three-electrode system was set in 
electrochemical cell with Ag/AgCl electrode as reference electrode and platinum electrode as counter electrode. 
Two boron doped diamond electrodes (318A9 and 313A9) were tested as working electrodes using square wave 
voltammetry in ammonium acetate buffer (pH 5). Under optimized experimental conditions of square-wave 
voltammetry were used for the determination of erythromycin and ciprofloxacin in a linear concentration range 
from 6.18 to 68.13 µmol/l and from 0.30 to 1.51 nmol/l, respectively. Developed SW method was applied to the 
analysis of erythromycin and ciprofloxacin in several different water samples. 
 

Keywords: Erythromycin; Ciprofloxacin; Voltammetry; BDD electrode; Water samples 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti sa venuje stále väčšia pozornosť liečivám a produktom osobnej 

starostlivosti ako kontaminantom, ktoré môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre vodné 

organizmy a dokonca aj pre ľudské zdravie. Antibiotiká patria medzi najdôležitejšie skupiny 

liečiv. Sú značne využívané v humánnej i veterinárnej medicíne. Odpadové vody vytekajúce 

z mestských čističiek odpadových vôd patria medzi hlavné zdroje znečistenia životného 

prostredia antibiotikami kvôli ich relatívne nízkej eliminačnej účinnosti. Antibiotiká 

vypustené do životného prostredia môžu zapríčiniť vývoj nových rezistentných génov a 

baktérií. Preto sa rezistencia voči antibiotikám stala celosvetovým problémom [1].  

Kvôli širokému využitiu antibiotík pri liečbe infekčných ochorení boli vyvinuté rôzne 

chromatografické [2-4], spektrometrické [5] a elektrochemické [6-8] metódy na ich analýzu 

v biologických [7] i environmentálnych [2] vzorkách. Voltampérometrické techniky sa 

využívajú kvôli ich viacerým výhodám, z ktorých najvýznamnejšie je rýchle a ekonomické 

stanovenie rôznych organických a anorganických látok vo vodných systémoch s citlivosťou na 
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koncentračnej úrovni µg/l [9].  

Bórom dopovaný diamant je vhodný materiál pre elektrochemické merania vďaka jeho 

výhodám ako široké potenciálové okno, dobrá vodivosť a mechanická ako aj chemická 

odolnosť diamantu. Práve odolnosť diamantu je vlastnosť ktorou najviac vyniká spomedzi 

materiálov používaných pre elektrochemické merania [10]. 

Erytromycín je širokospektrálne antibiotikum, ktoré vykazuje vysokú aktivitu voči 

takmer všetkým gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériám. Je to makrolidové 

antibiotikum, ktoré má antimikrobiálne spektrum porovnateľné s penicilínom a preto sa často 

využíva pri pacientoch s alergiou na penicilíny [9].  

Ciprofloxacín patrí medzi fluoroquinolóny druhej generácie. Je široko-spektrálnym 

antibiotikom s účinkom proti gram-pozitívnym i gram-negatívny aeróbnym patogénnom. 

Ciprofloxacín bol schválený výlučne pre použitie v humánnej medicíne [8]. 

Cieľom tejto práce bolo vypracovať rýchlu a dostatočne citlivú elektrochemickú 

metódu na stanovenie erytromycínu a ciprofloxacínu vo vodných vzorkách. 

 

Materiál a metódy 

Elektrochemická oxidácia erytromycínu a ciprofloxacínu bola uskutočnená na 

prístrojoch Potentiostat/Galvanostat PGSTAT128N a PGSTAT302N (Metrohm Autolab B.V., 

Utrecht, Holandsko) ovládaných pomocou PC softéru NOVA ver. 1.10.3 (Metrohm). 

Experimenty boli uskutočnené v troj-elektródovom systéme. Ako pracovné elektródy boli 

použité bórom dopované diamantové elektródy 10000 ppm s označením 313A9 a 318A9. Ako 

referenčná elektróda bola použitá Ag/AgCl elektróda a ako pomocná platinová elektróda. 

Podmienky pre SW: potenciálový rozsah 0-1,8 V, amplitúda 0,005 V, potenciálový krok 

0,001 V, frekvencia 70 Hz. 

Na prípravu roztokov bola použitá deionizovaná voda dvojstupňovo čistená 

(Millipore, Simplicity), 100% kyselina octová (Merck), octan amónny (Sigma-Aldrich), 

štandard erytromycínu (Sigma-Aldrich) a ciprofloxacínu (Sigma-Aldrich).  

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme sa zaoberali možnosťami využitia square wave voltampérometrie 

(SW) s využitím bórom dopovaných elektród (BDD) na analýzu vybraných antibiotík vo 

vodných vzorkách. Prvým analyzovaným antibiotikom bol erytromycín. V počiatočných 

experimentoch sme pracovali s koncentráciami erytromycínu v rozsahu 6,18 - 68,13 µmol/l, 
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pri ktorom obe BDD elektródy poskytovali signál. V ďalšom kroku sme sa venovali 

optimalizácii pracovných podmienok ako sú potenciálový rozsah a frekvencia. Optimálne 

podmienky sú uvedené v časti materiál a metódy. Všetky experimenty boli uskutočnené v 0,1 

M tlmivom roztoku octanu amónneho s pH=5. Na Obr. 1 je možné vidieť odozvu elektródy 

318A9 na zvyšujúcu sa koncentráciu erytromycínu. Maximum oxidačného píku erytromycínu 

pozorujeme pri potenciáli 0,87 V.  

 
Obr. 1: Záznam z SW analýzy erytromycínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho na elektróde 

318A9. 
 

 

Analogicky sme postupovali pri optimalizácii podmienok pre square wave 

voltampérometrickú analýzu ciprofloxacínu. Pracovali sme v koncentračnom rozsahu 0,30 - 

1,51 nmol/l. Obe elektródy poskytovali signál v danom koncentračnom rozsahu. Elektróda 

313A9 je citlivejšia na ciprofloxacín avšak na záznamoch z SW analýz na tejto elektróde je 

možné pozorovať i väčší šum. V ďalšom kroku sme sa venovali optimalizácii pracovných 

podmienok ako sú potenciálový rozsah, depozičný čas a frekvencia. Optimálne podmienky sú 

zhodné s podmienkami pre erytromycín. Všetky experimenty boli uskutočnené v 0,1 M 

tlmivom roztoku octanu amónneho s pH=5. Na Obr. 2 je možné vidieť odozvu signálu 

elektródy 318A9 na zvyšujúcu sa koncentráciu ciprofloxacínu. Oxidačný pík ciprofloxacínu 

pozorujeme za optimálnych experimentálnych podmienok na elektróde 318A9 pri potenciáli 

1,18 V a na elektróde 313A9 pri potenciáli 1,16 V.  
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Obr. 2: Záznam z SW analýzy ciprofloxacínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho na elektróde 

318A9. 
 

Na Obr. 3 je ukázaný záznam zo simultánnej square wave analýzy erytromycínu a  

ciprofloxacínu na rôznej koncentračnej úrovni v tlmivom roztoku octanu amónneho pH=5. Na 

Obr. 4 je ukázaný záznam z analýzy erytromycínu vo vzorke odpadovej vody.   

 

 
Obr. 3: Záznam z SW analýzy ciprofloxacínu a erytromycínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho 

na elektróde 318A9. 
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Obr. 4: Záznam z SW analýzy erytromycínu vo vzorke odpadovej vody na elektróde 318A9. 

 

Záver 

V našej práci bola vyvinutá rýchla a citlivá square wave voltampérometrická metóda 

na simultánnu analýzu erytromycínu a ciprofloxacínu vo vodných vzorkách. V ďalšej práci 

bude vypracovaná metóda aplikovaná na analýzu antibiotík v rôznych environmentálnych a 

potravinových vzorkách.  

 

Poďakovanie 

Táto práca vznikla za finančnej podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

(APVV-0365-12). Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu: "Centrum 

excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenI) ITMS: 26240120001", na základe 

podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1]  Kong D., Liang B., Yun H. (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2015.01.025 

(article in press) 

[2]  Vosough M., Rashvand M., Esfahani H.M., et al. (2015) Talanta 135, p. 7 

[3]  Khan G.A., Lindberg R., Grabic R., et al. (2012) J. Pharm. Biomed. Anal. 66, p. 24 

[4]  Robert C., Gillard N., Brasseur P.-Y., et al. (2015) Food Control 50, p. 509 

[5]  Ashour S., Bayram R. (2012) Spectrochim. Acta, Part A 99, p. 74 

[6]  Song B., Zhou Y., Jin H., et al. (2014) Microchem. J. 116, p. 183 

[7]  Asadollahi-Baboli M., Mani-Varnosfaderani A. (2014) Measurement 47, p. 145 

1027



[8]  Zhang X., Wei Y., Ding Y. (2014) Anal. Chim. Acta 835, p. 29 

[9]  Norouzi P., Daneshgar P., Ganjali M.R. (2009) Mater. Sci. Eng. C 29(4), p. 1281 

[10]  Behúl, Miroslav (2014) Diamantové vrstvy pre aplikáciu v bioelektronike (Diplomová 

práca), SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave.  

1028



Translácia v mitochondriách Euglena gracilis 
 

Hana Lichancová; Michaela Vinarčíková; Anton Horváth 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Mlynská 
dolina, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika, hana.lichancova@gmail.com 

 
 
Abstract  

Translation in mitochondria of Euglena gracilis 
 Euglena gracilis is a unicellular flagellate protozoa belonging to phylum Euglenozoa. This organism 

can utilize a wide variety of substrates and „switch“ its metabolism in dependence on extracellular conditions. 
Because Euglena has mitochondria and also chloroplasts, it can be a good model organism for studying pathways 
of oxidative phosphorylation, photosynthesis and other biochemical, molecular processes as replication, 
transcription and translation defecting in these semiautonomic organels. 
In this work we have focused on the optimalization of  in organello mitochondrial translation and the 
characterization of mitochondrial products in strains Euglena gracilis var. Z and its bleaching mutant 
WgmZOflL. 
 
Keywords:Euglena gracilis; metabolism; translation; in organello; mitochondria 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Euglena gracilis je eukaryotický bičíkovec patriaci do radu Euglenida a kmeňa 

Euglenozoa. Telo tvorí jediná bunka predĺženého, vretenovitého tvaru s približnou veľkosťou 

50 µm. Od príbuzných radov sa odlišuje napríklad pelikulou – t.j. plazmatická membrána 

spevnená systémom  mikrotubúl a bielkovín, ktorá dodáva bunke tvar a pevnosť [1, 2].  

 Tento jednobunkový prvok je zaujímavý najmä flexibilným metabolizmom 

a schopnosťou prežívať v rôznych vonkajších podmienkach (ako je život na slnku, prípadne 

v tme; schopnosť prežívať v anoxických podmienkach; možnosť využívať rôzne zdroje uhlíka 

pre svoj život). Veľkou časťou k tomu prispieva aj fakt, že euglény sú schopné 

fotosyntetizovať. Tento organizmus sa preto dokáže vyživovať  autotrofne (produkovať 

organické látky fotosyntézou), heterotrofne (získavať organické zložky z prostredia) alebo 

mixotrofne (kombináciou oboch týchto spôsobov) [3, 4]. 

 Zaujímavosťou u tohto prvoka je, že hoci patrí medzi klasické modelové organizmy 

študované desaťročia, nie je známy jej mitochondriálny genóm, aj keď výskum bol zahájený 

už v 60. rokoch minulého storočia. Už vtedy bolo zistené, že celá mtDNA je formovaná z 

malých fragmentov, dlhých približne od 5kb do 7kb [5]. Fragmentovanosť tejto DNA zatiaľ 

neumožňuje zistenie celkovej sekvencie mtDNA. Dodnes sú známe len sekvencie 

podjednotiek pre cytochróm c-oxidázu (cox1, cox2, cox3) [6] a sekvencia pre SSU rRNA 

(malá ribozomálna podjednotka) [7]. 
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Nakoľko sa priamou metódou, t.j. izolovaním mtDNA a následným sekvenovaním 

doteraz veľa zistiť o mitochondriálnych génoch nepodarilo,  skúsili sme sa zamerať na 

analýzu mitochondriálnych produktov z „druhej strany“ – štúdiom funkčného translačného 

procesu a charakterizáciu jeho produktov.  

Naším cieľom preto bolo z narastenej kultúry euglén izolovať funkčné mitochondrie 

a počas procesu translácie rádioaktívne naznačiť de novo vzniknuté proteíny a následne ich 

analyzovať denaturačnou elektroforézou.  

 

Materiál a metódy 

Použité kmene 

Štandardný kmeň E. gracilis var. Z  pestovaný na svetle (označovaný ako EGZ-L); 

mutantný kmeň WgmZOfl pripravený z kmeňa E. gracilis var. Z tzv. vybieľovaním – 

chloroplasty boli opracované N-sukcínimidovým derivátom ofloxacínu. Tento kmeň bol 

pestovaný na svetle (označovaný ako OFL-L).  

Izolácia mitochondrií E. gracilis 

Mitochondrie izolujeme pomocou modifikovanej metódy z literatúry [8]. Po 

sonikačnom rozbití buniek sme vzorky prečistili pomocou sacharózového a percollového 

gradientu. Metódu na izoláciu mitochondrií na sacharózovom gradiente sme modifikovali 

podľa [9], izoláciu pomocou percollu podľa [10] a pomocou urografínu [11].  

In organello translácia   

 Keďže mitochondriálna translácia nie je v E. gracilis dostatočne preštudovaná, bolo 

potrebné optimalizovať protokol značenia mitochondriálnej in organello translácie, pričom 

sme využívali poznatky získané z príbuzných organizmov a stanovili sme y nich postup, ktorý 

sme využívali pre euglény [12, 13, 14].  

Výsledky a diskusia 

Pri stanovovaní postupu pre in organello transláciu v mitochondriách E. gracilis sme 

vychádzali z viacerých protokolov a článkov, ktoré sa zaoberali študovaním proteosyntézy v 

príbuzných organizmoch. Počas štúdia proteosyntézy je dôležité získať mitochondrie, ktoré sú 

dostatočne dobre prečistené od chloroplastov (najmä štandardný kmeň Z – Obr. 1) a ostávajú 

funkčné. Preto prvým krokom pri optimalizovaní in organello translácie bolo potrebné 
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nastaviť izoláciu mitochondrií tak, aby sme získali mitochondrie s vyššie uvedenými 

požiadavkami. Rozhodli sme sa po sonikačnom rozbití buniek, mitochondrie prečistiť na 

gradientoch.  

 

 

 

Obr. 1. Izolácia mitochondrií pomocou sacharózového, percollového a urografínového diskontinuálneho 
gradientu. Porovnanie štandardného kmeňa EGZ-L s ofloxacínovým mutantom OFL-L. M1-vrchná vrstva 

mitochondrií, M2-spodná vrstva mitochondrií. 
 

Použili sme tri druhy  gradientov sacharózový, percollový a urografínový (obrázok 1). 

Porovnanie čistoty  mitochondriálnych frakcií získaných z gradientov sme robili pomocou 

western blotovej analýzy s protilátkami proti mitochondriálnej podjednotke komplexu IV 

dýchacieho reťazca- COIV a proti chloroplastovému LHC proteínovému komplexu (obrázok 

2). Najlepšie prečistenie mitochondrií od chloroplastov sme dosiahli pomocou urografínového 

gradientu a nahoršie pomocou sacharózového gradientu (Obr. 2). 
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Obr. 2. Imunoanalýza mitochondrií izolovaných percollovým a sacharózovým a urografínovým 

gradientom. A: Primárne protilátky proti chloroplastovému LHC proteínovému kompleu.. B: Primárne 
protilátky proti podjednotke COIV mitochondriálneho komplexu IV . Vzorky OFL, W10, W3 a EGZ izolované 

percollovým gradientom obsahujú mitochondrie zo spodnej frakcie gradientu –M2. Vzorky W10 a EGZ 
v sacharózovom gradiente obsahujú obe frakcie mitochondrií M1 aj M2, ostatné (W3 a OFL) obsahujú spodnú 
mitochondriálnu frakciu -M2. Pri urografínovom gradiente vzorky OFL a EGZ obsahujú mitochondrie z oboch 

frakcií M1 aj M2. 
 

Po izolácii mitochondrií na gradientoch sme sa rozhodli overiť funkčnosť mitochondrií 

na základe schopnosti respirovať. Ako dôkaz intaktnosti mitochondrií sme merali 

 membránový potenciál. Zatiaľ čo respirovali mitochondrie izolované na všetkých troch 

gradientoch, membránový potenciál sme nenamerali na žiadnom kmeni (neuvedené 

výsledky). Pravdepodobnou príčinou je, že pri sonikácií dôjde k vytvoreniu dier 

v mitochondriálnej membráne a tým aj k prerušeniu membránového potenciálu. Tento fakt 

zároveň neovplyvňuje dýchanie. 

Po zavedení a optimalizovaní prečistenia pomocou gradientovej centrifugácie sme 

takto izolované mitochondrie rádioaktívne poznačili izotopom 35S, ktorý bol súčasťou 

aminokyselín metionínu a cysteínu. Výsledky značenia mitochondrií po sacharózovom 

a percollovom gradiente sa nachádzajú na obrázok 3 a výsledok porovnania diferenciálnej 

(neprečistenej) izolácie a izolácie pomocou urografínového gradientu na Obr. 4.  
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Obr. 3. In organello tranlácia v mitochondriách izolovaných sacharózvým a percollovým gradientom 
kmeňa OFL. .Na obrázku A je 12% SDS-PAGE gél v prvej dráhe sa nachádza proteínový marker , v druhej 
dráhe a v tretej dráhe, kde je možné vidieť produkty mitochondriálnej translácie po izolovaní sacharózovým 
gradientom . V ďalších dráhach sa nachádzajú produkty mitochondriálnej translácie po izolácií percollovým 

gradientom v dvoch frakciach po gradiente- M1- vrchná vrstva mitochondrií, M2- podná vrstva mitochondrií. S- 
supernatant, P- pelet. 

 
Na obrázku 4 je možné vidieť, že mitochondrie prečistené gradientovou centrifugáciou 

sú schopné in organello translácie rovnako ako mitochondrie neprečistené, izolované 

diferenciálnou centrifugáciou na obrázku 5. Lepší výledok môžeme pozorovať pri vrchných 

vrstvách mitochondrií M1 u percollového gradientu. 

 

  
 

Obr. 4. In organello translácia v mitochondriách izolovaných diferenciálnou centrifugáciou 
a urografínovým gradientom kmeňa OFL-L.  Na obrázku A je 12% SDS-PAGE gél v prvej dráhe a druhej 
dráhe sa nachádzajú produkty mitochondriálnej translácie po izolácií diferenciálnou centrifugáciu. V strede sa 

nachádza proteínový marker a v posledných dvoch  dráhach sú produkty mitochondriálnej translácie po izolácií 
na urografínovom gradiente. Na obrázku B je záznam zo screenu, na ktorom je rovnaké umiestnenie vzoriek ako 

na obrázku A. P- pelet, S-supernatant. 
 

 Pri prečistení mitochondrií urografínovým gradientom, sme dosiahli najlepšie 

prečistenie od chloroplastov, ale mitochondrie neboli schopné in organello translácie viď 

obrázok 4. Oproti tomu v mitochondriách izolovaných diferenciálnou centrifugáciu sme 

produkty in organello translácie dostali a proteínový rebrík bol totožný s profilom z Obr. 3. 

 

Záver 

Podarilo sa nám dobre nastaviť podmienky pre in organello transláciu v mitochondriách 

E. gracilis. Dosiahli sme rádioaktívne značený profil proteínov, ktoré by mali byť kódované 

mitochondriálnou DNA tohto bičíkovca a  profil bol rovnaký aj po prečistení mitochondrií 

sacharózovým a percollovým gradientom, no pri prečistení mitochondií urografínovým 

gradientom neboli mitochondrie schopné  translácie. Ako už bolo spomenuté mitochondriálna 

translácia u E. gracilis nie je dobre preskúmaná. V ďalšom období sa chceme zamerať na 

dokončenie optimalizácie značenia mitochondrií (zisk funkčných mitochondrií bez 
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chloroplastov; zloženie translačného tlmivého roztoku) a bližšie charakterizovať produkty mt 

translácie technikami N-Edmanovej degradácie alebo hmotnostnej spektrometrie.  
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Abstrakt 

Preparation and Labelling Hydroxyapatite with 223Ra and 99mTc. 
The aim of this study was the preparation, studies and investigation of novel nanoparticles suitable for 

targeted delivery of 223Ra and 99mTc. Preliminary experiments were focused on the synthesis of hydroxyapatite 
nanoparticles (HANPs) and their affinity to 223Ra and 99mTc. Technetium-99m (99mTc, T1/2 = 6.0 h) is the most 
commonly used medical radionuclide for diagnostic procedures. Radium–223 is the first α-emitting radionuclide 
approved for targeted radionuclide therapy. The physical half-life of 223Ra of 11.4 days is providing sufficient 
time for the synthesis, distribution and administration of the radiopharmaceutical to patients. HANPs labelling 
yields with 223Ra were 95 - 100 % and with 99mTc were 93 – 94 % depending on the reaction conditions. HANPs 
were studied on FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy), XRPD (X-Ray Powder Diffraction), DLS 
(Dynamic Light Scattering), and the sizes of nanoparticles were studied at temperatures 80, 120 and 200 °C. 
 
Kľúčové slová: Hydroxyapatite; Nanoparticles; 223Ra; 99mTc. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nutnosť vývoja nových diagnostických a terapeutických metód v nukleárnej medicíne 

vyžaduje neustály vývoj a výskum nových materiálov. V posledných rokoch vzrastá 

incidencia nádorových ochorení a s tým rastie aj rozvoj cielenej terapie pomocou rôznych 

druhov žiaričov [1]. 

Rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie majú veľký potenciál pri liečbach 

lokalizovaných chorôb kvôli ich vysokému LET (Linear energy transfer) a prenikaniu tohto 

žiarenia len do blízkych vrstiev tkanív, rádovo len do vzdialeností niekoľkých priemerov 

nádorových buniek. Samotné α častice sú monoenergetické jadrá hélia s vysokou energiou 

a vysokým LET. Rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie sú prevažne ťažné prvky so Z ≥ 82. 

Existuje približne 100 takýchto rádionuklidov [2]. Potenciálne vhodnými alfa žiaričmi 

na liečbu kostných tumorov sú rádioizotopy 224Ra s polčasom rozpadu 3,66 dňa a 223Ra 

s polčasom 11,4 dňa [3]. 

Hydroxyapatit (HA) je biologickým materiálom nachádzajúcim sa v kostiach 

a zuboch. Kosti sa skladajú prevažne z plných vláken kolagénu a nanočastíc kryštalického 

HA. Túto skutočnosť dokazuje i porovnanie vzoriek kostí meraných metódou FT-IR [4] 

so vzorkami HA pripravených in vitro [5]. Vďaka kompatibilite s kostným tkanivom sú HA 

využívané v mnohých biomedicínskych aplikáciách a kostných implantátoch [6]. 
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Hydroxyapatity sú materiálom schváleným Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (Food and 

Drug Administration, FDA) [7]. Vysoká afinita ku kostiam je dôvodom štúdie HA ako 

potenciálne možných kandidátov na nosičov rádionuklidov využívaných v rádioterapii 

eventuálne v rádio diagnostike [8].   

 

Materiál a metódy 

Príprava HA prebiehala podľa reakčnej schémy [I.]. Do roztoku 0,8M  

bol pridaný 25 % vodný roztok amoniaku, a po kvapkách 1,2M roztok . Po dobu 

reakcie bolo pH udržiavané na hodnote 11. Reakčná zmes bola miešaná 1 hodinu. Vzniknutá 

zrazenina bola premytá 3x destilovanou vodou a sušená na vákuovej linke. 

 

 

 

Ďalej bola študovaná závislosť veľkosti častíc na spôsobe prípravy HA, a to 

pri rôznych reakčných teplotách a pri rôznom zriedení reakčných látok. Hydroxyapatity boli 

pripravované pri reakčných teplotách 80, 120 a 200 °C [9, 10]. Na prípravu HA pri teplote 

80 °C bola použitá sklenená banka, pri teplote 120 °C bol použitý reaktor ACE GLASS® 

a pri teplote 200 °C bol použitý nerezový autokláv. Hydroxyapatity boli pripravované podľa 

reakčnej schémy [I] pri tejto teplote po dobu 4 hodín.  

Vzorky HA boli analyzované metódou dynamického rozptylu svetla (DLS; Dynamic 

Light Scattering). Bola stanovovaná veľkosť častíc v roztoku (v destilovanej vode) a zeta 

potenciál. Vzorky boli analyzované pri konštantnej teplote 25 °C. Pred meraním boli všetky 

vzorky homogenizované. Meranie prebiehalo pod uhlom 173° na prístroji Nano-ZS, model 

ZEN3600 (Malvern, UK) zetasizer pre meranie dynamického rozptylu svetla s 0,4mW He-Ne 

laserom pracujúcim na vlnovej dĺžke 633 nm. Meranie veľkosti častíc prebiehalo v klasických 

plastových kyvetách, meranie zeta potenciálu v kyvete určenej na meranie elektrokinetického 

potenciálu. Namerané hodnoty boli spracovávané programom DTS(Nano). 

Značenie HA s 223Ra bolo vykonávané dvomi spôsobmi, na povrchu alebo v celom 

objeme. Značenie HA v celom objeme prebiehalo spolu zrážaním eluátu 223Ra(NO3)2 

s roztokmi   a . Povrchové značenie prebiehalo tak, že k HA bol 

pridaný eluát 223Ra(NO3)2. Rádium-223 bolo eluované z 227Ac / 227Th / 223Ra generátoru 

pripraveného sorpciou roztoku 227Ac na kolónku meniča iónov Dowex-1. Elúcia prebiehala  

pomocou roztoku 80 % MeOH / 0,7 M HNO3. Eluát bol odparený na rotačnej vákuovej 
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odparke a 223Ra(NO3)2 bol rozpustený v 300 µl destilovanej vody a 25 % vodným roztokom 

NH3 bolo pH upravené na hodnotu 11. 

Značenie HA s 99mTc prebiehalo rovnako ako značenie s 223Ra. Technécium bolo 

eluované 0,9% roztokom NaCl z 99Mo / 99mTc generátoru (GE Healthcare). Získaný 

technecistan v podobe Na99mTcO4 bol redukovaný SnCl2.2H2O. Pri značení vzoriek v objeme 

bol na úpravu pH použitý 10% NaOH. 

Vzorky HA boli analyzované na FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy) 

spektrometri a Röntgenovou práškovou difrakciou (XRPD). Vzorky značené 223Ra boli 

merané v studňovom scintilačnom detektore (CRC-55tW CAPINTEC) a γ-spektrometriou 

s mnohokanálovým analyzátorom (mnohokanálová vyrovnávacia pamäť Ortec 919 Spectrum 

Master s riadiacim programom Maestro) s koaxiálnym polovodičovým detektorom z vysoko 

čistého germánia HPGe (Princeton Gamma Technologies), so zabudovaným 

predzosilňovačom, zdrojom vysokého napätia (Canberra 3106D), spektroskopickým 

zosilňovačom (Ortec 672) a zdrojom napätia Canberra 2100). Vzorky značené 99mTc boli 

merané v ionizačnej komore (CRC-55tW CAPINTEC). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky meraní HA metódou FT-IR a XRPD potvrdili identitu hydroxyapatitu 

(viď Obr. 1 a Obr. 2). V FT-IR spektre HA sú viditeľné pásy, ktoré podľa literatúry [5] 

odpovedajú valenčným a deformačným vibráciám OH v oblasti 3232 a 1639 cm-1, pás 

1018 cm-1 odpovedá valenčným vibráciám  a deformačným vibráciám  odpovedajú 

pásy 601 a 559 cm-1. Z meraní XRPD ďalej vyplýva, že HA má kryštalickú hexagonálnu 

štruktúru. Štruktúrne údaje odpovedajú literatúre [6]. 

Z metódy XRPD bola ďalej vypočítaná veľkosť častíc pri danej teplote reakcie, ktorá 

je uvedená v Tab. 1. S rastúcou reakčnou teplotou rastie stredná veľkosť častíc. Veľkosť 

častíc v roztoku (v destilovanej vode) a zeta potenciál boli stanovované u vzoriek 

pripravovaných z 0x, 2x, 5x, 100x, 200x a 1000x riedených zásobných reakčných roztokov. 

Priemerná veľkosť častíc v roztoku  je 2 µm, pretože častice v roztoku agregujú. Indikuje 

to nízky záporný potenciál zeta (viď Tab. 2). 
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Obr. 1: FT-IR spektrum hydroxyapatitu 

 

 
Obr. 2: XRPD difraktogram hydroxyapatitu porovnaný s hydroxyapatitom z databáz 

 

Tab. 1: Závislosť strednej veľkosti častíc na reakčnej teplote vyhodnocované na XRPD 
 

Teplota [°C] 80 120 200 

Stredná veľkosť častíc [nm] 11 25 60 
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Tab. 2: Namerané hodnoty veľkosti (priemer) častíc v roztoku a zeta potenciálov jednotlivých vzoriek HA 
 

Vzorka Prostredie Riedenie Veľkosť častíc [nm] Zeta potenciál [mV] 

1 destilovaná voda 0x   994 -14,3 

2 destilovaná voda 2x 3 075   -2,2 

3 destilovaná voda 5x 1 821   -7,8 

4 destilovaná voda 100x 1 784   -0,7 

5 destilovaná voda 200x 2 129   -0,3 

6 destilovaná voda 1000x 3 350   -0,6 

 

Tab. 3: Aktivity jednotlivých spracovaní hydroxyapatitu značeného 223Ra 
 

Značenie Vzorka Typ značenia 
Vstupná aktivita 

[cps] 
Aktivita zrazeniny 

[cps] 
Výťažok značenia 

[%] 

223Ra 

7 v objeme 17 024 16 782 100 

8 v objeme 17 525 17 010 98 

9 v objeme 17 571 17 243 99 

10 na povrchu 10 659 10 468 98 

11 na povrchu 10 660 10 430 98 

12 na povrchu 3 213 3 056 95 

 

 
Tab. 4: Aktivity jednotlivých spracovaní hydroxyapatitu značeného 99mTc 

 

Značenie Vzorka Typ značenia 
Vstupná aktivita 

[MBq] 
Aktivita zrazeniny 

[MBq] 
Výťažok značenia 

[%] 

99mTc 

13 v objeme 139 82 93 

14 v objeme 149 89 93 

15 v objeme 151 91 94 

16 na povrchu 155 92 93 

17 na povrchu 143 86 94 

18 na povrchu 162 98 94 

 

 Vzorky značené 223Ra v objeme i na povrchu majú vyššie výťažky značenia. Výťažky 

vzoriek značených v objeme majú výťažky v priemere 99 % a na povrchu okolo 97 %. 

Výťažky značení 99mTc v objeme sa pohybujú okolo 93 % a u vzoriek značených na 

povrchu okolo 94 %. 
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Záver 

Zrážaním bol pripravený hydroxyapatitu Ca10(PO4)6(OH)2, ktorý bol analyzovaný 

metódou FT-IR, XRPD a DLS. Priemerná veľkosť častíc HA v destilovanej vode je 2 µm. 

Tento systém je nestabilný a častice značne agregujú. Priemerná hodnota zeta potenciálu je     

- 4 mV. Závislosť strednej veľkosti častíc HA na reakčnej teplote bolo študované pri teplotách 

80, 120 a 200 °C. Stredná veľkosť častíc s rastúcou teplotou rastie. Ďalej boli pripravené 

vzorky HA s 223Ra a 99mTc značené v objeme a na povrchu. Z experimentov bolo zistené, 

že vzorky značené 223Ra majú vyššie výťažky značenia ako vzorky značené s 99mTc. Výťažky 

značenia u HA značených v objeme 223Ra sú v priemere 99 % a 97 % na povrchu. Výťažky 

značenia 99mTc na povrchu i v objeme sú v priemere 94 %. 
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Abstract 

Topography of polytiophene/fullerene film: atomic force microscopy 
Atomic force microscopy (AFM) is a very good method to study nanostructures of surfaces. Advantage 

of this method is, that AFM is able to measure even samples that have no conductivity. In this work we study the 
topography of polytiophene P12 and commercial PCBM, the whole system of donor – acceptor, which can be 
used for a photovoltaic cell. The sample of  the polytiophene P12 was studied and the average roughness of 66,8 
nm was measured. The sample of PCBM was measured the average roughness of 11,3 nm. The last sample we 
studied was polytiophene P12 : PCBM, 1 : 100 and we measured the average roughness of 5,3 nm. The 
conclusion is, that the P12 and PCMB form together a film with different topography.  
 

Keywords: atomic force microscopy; topography; polythiophene; fullerene 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Práca sa zameriava na štúdium polymérnych materiálov - polytiofénov v interakcii 

s fullernénmi, keďže vykazujú vodivostné schopnosti, ktoré sú vhodné na použitie ako  

fotovoltaické články. Princíp fotovoltaických článkov je založený na fotoelektickom jave, pri 

ktorom elektromagnetické žiarenie dopadne na polovodičový článok a vyrazí elektrón 

z elektrón donorovej molekuly, ktorý je prijatý elektrón akceptornou molekulou,  vzniká tok 

elektrónov ktorý je schopný viesť prúd, ako je zobrazené na Obr. 1.  

Cieľom tejto práce bolo pomocou atómovej silovej mikroskopie (z angl. atomic force 

microscopy - AFM) získať topografiu filmu polytiofén/fullerén. Zmiešaním týchto dvoch 

látok, ktoré predstavujú elektrónový donor a akceptor, v správnom pomere by mohlo umožniť 

vytvorenie polovodivého materiálu vhodného na fotovoltaickú celu. [1 – 2] Vedomosti 

o topografii nám môžu poskytnúť informácie o tom, ako vyzerá štruktúra skúmanej látky, 

ktorá má vplyv aj na vodivosť a fotovoltaické použitie.   
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Obr. 1. Organický solárny článok  

 

Materiál a metódy 

Polytiofény sú látky, ktoré vznikajú polymerizáciou tiofénov. Štruktúrny vzorec je 

[C4H4S]n. [1] Pri delokalizácii vonkajších elektrónov vykazujú polytiofény vodivostné 

vlastnosti. Používajú sa napríklad v organických fotovoltaických článkoch či v LED – diódach 

(angl. light emitting diod).  

Polytiofén, ktorý používame, je kopolymérom alkylovaného oligotiofénu 

z polyetylénoxidom a jeho anglická skratka je (6Th_bisdecyl-alt-PEO)n copolymer. Jeho 

krajné uhlíkové a oxidové reťazce, ktoré obklopujú polytiofén, sú dôležitým parametrom pri 

usporiadaní celého kopolyméru.  

 

 

Obr. 2. Polytiofén P12 – [1] 

 

Z anglického Phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM), je derivátom 

jednoduchého fullerénu C60. Vďaka jeho elektrón akceptorným vlastnostiam je ideálnym 

materiálom používaným na výskum fotovoltaických ciel. Použitý PCBM sme objednávali od 

firmy Sigma Aldrich.  
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Obr. 3. PCBM 

 

Vzorky sme pripravovali na sklenené sklíčko zriedením 0,4 mg P12 v 1 ml toluénu 

resp. zmiešaním 0,4 mg P12 a 0,001 mg PCBM v 1 ml toluénu. PCMB bolo rozpustené 

v množstve 4 mg v 1 ml toluénu. Takto pripravené vzorky sme nechali v ultrazvuku po dobu 5 

min. Na sklíčko sme nanášali 15 kvapiek v objeme 20 µl.  

Atómová silová mikroskopia je technika, ktorá umožňuje zobrazenie tvaru povrchu 

vzorky, ktorá môže byt v podstate akýkoľvek materiál v tuhom skupenstve. Vzorka nemusí 

vykazovať elektrickú vodivosť, ako pri iných metódach, a to je veľkou výhodou AFM. 

Dokáže zobraziť vzorku v nanometrovom rozlíšení.  

Snímacou časťou prístroja je hrot na sonde, pomocou ktorého skenuje rozloženie 

atomárnych síl na povrchu vzorky a to tak, že medziatómové sily – napríklad Van der 

Waalsove sily - spôsobujú ohyb sondy buď smerom hore alebo dole – podľa toho či je hrot 

priťahovaný alebo odpudzovaný. Detekcia je umožnená pomocou laserového lúču, ktorý má 

presne určenú polohu na sonde a detektor, ktorý sníma odraz lúču okamžite zaznamenáva jeho 

odchýlky a zobrazuje naskenovaný povrch, ako vidno na Obr. 4.  

AFM analýza bola vykonaná na prístroji Solver PRO SPM Basics  (NT-MDT Co.) 

Pracovali sme v semi-kontaktnom móde za použitia sondy "GOLDEN" Silicon Cantilevers 

NSG10 s konštantou pružnosti 5,5 – 22,5 N/m a s polomerom zakrivenia hrotu 35 nm (NT-

MDT Co.). [3 – 5]. 
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Obr. 4. AFM – Princíp práce prístroja [3] 

 

Výsledky a diskusia 

Na analýzu povrchou polytiofénu, fullerénového derivátu a zmiešanej vzorky 

polytioféhu a PCBM v pomere 1:100 sme používali atómovú silovú mikroskopiu. Porovnávali 

sme, ako vyzerá povrch samotného polytiofénu a polytiofénu, ktorý je zmiešaný PCBM či 

samostatný PCBM 

Výsledné dáta boli linearizované a vyhodnocované softvérom Image Analysis 2.2.0. 

Hlavným skúmaným parametrom bola priemerná drsnosť vzorky, teda súhrn nerovností 

povrchu.  

 

Tab. 1. Hodnoty drsností povrchov vzorky 
 

Vzorka Nameraná priemerná drsnosť [nm] 

Polytiofén P12 66,8 

PCBM 11,3 

P12 : PCBM – 1:100 5,3 
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Obr. 5. Polytiofén   – kvapkaná vzorka, 15 kvapiek, rozmer skenu 20 x 20µm. Vzorka čistého 

koagulovaného polytiofénu P12. Drsnosť povrchu vzorky je 66,8 nm  –  na povrchu sa vytvárajú koagulanty 
rôznych veľkostí a rozmerov až do výšky a 903 nm šírky 2,8 µm. Priemerná drsnosť je počítaná na celý povrch 

vzorky, preto je potrebné zohľadniť úseky s vysokou drsnosťou i úseky s veľmi nízkou drsnosťou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6. PCBM   – kvapkaná vzorka, 15 kvapiek, rozmer skenu 20 x 20µm. Vzorka je usporiadaná, no 

nechýbajú náhodné koagulanty v rozmeroch do 115 nm. Priemerná šírka koagulantov je 0,5 µm, no vyskytujú sa 
tam i koagulanty s výrazne väčšou šírkou. Drsnosť povrchu vzorky je 11,3 nm.   
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Obr. 7. Polytiofén : PCBM   – v pomere 1:100, kvapkaná vzorka, 15 kvapiek, rozmer skenu 20 x 20µm. 
Usporiadaná štruktúra a náhodne umiestnené koagulanty polyméru. Drsnosť povrchu vzorky je 5,3 nm – 

vplyvom PCBM je vzorka usporiadaná, drsnosť je veľmi nízka. Vyskytujú sa tu však nepravidelnosti 
a nerovnosti s výškou až do 370 nm. 

 

Záver 

Pri zmeraní vzoriek sme počítali priemernú hodnotu drsnosti na celú vzorku. Zistili 

sme, že čistý polytiofén má priemernú hodnotu drsnosti 66,8 nm a PCBM 11,3 nm. Vzorka, 

kde bol polytiofén a PCBM zmiešané v pomere 1:100, mala priemernú hodnotu drsnosti 5,3 

nm. Tento výsledok naznačuje, že zlúčenie PCBM s polytiofénom môže napomôcť 

usporiadaniu polytiofénov výhodným spôsobom pre využitie vo fotovoltaike.  
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Abstract 

The twelve iron(III) Schiff base complexes with chlorido or pseudohalido ligands have been 
synthesized, structurally and magnetochemically characterized. The expected coordination chromophores - 
{Fe(N3O2)Cl} or {Fe(N3O2)N'} were confirmed by X-ray diffraction analysis. The nitrogen donor atoms are 
either in the fac or in the mer arrangement and oxygen donor atoms acquire cis configuration, except of one 
compound prepared as either a pure cis or a pure trans isomer. Magnetic properties of the structurally determined 
compounds were investigated. The pseudohalido complex [Fe(L8)NCS] revealed the abrupt, complete spin 
crossover with 2 K thermal hysteresis (Tc = 83 K). Another pseudohalido compound exhibits lattice-solvent 
dependent magnetic behaviour. Once, molecules of the acetone are incorporated into the structure, complex 
[Fe(L8)NCSe]·CH3COCH3 becomes high-spin. On the other hand, the solvent-free compound [Fe(L8)NCSe]  
exhibits a gradual and incomplete spin crossover (Tc = 250 K). The high-spin state behaviour over the 
temperature range 2-300 K was observed for other compounds.  
 

Keywords: Schiff base; spin crossover; lattice solvent molecules; configuration. 

 

Introduction and formulation of aims 

 Technical progress of nowadays have resulted into the big motivation for a lot of 

scientists to discover new materials, which will satisfy the present needs. Among the various 

examples of functionalized materials, magnetically active compounds exhibiting magnetic 

bistability (i.e. single molecule or single chain magnets, materials with magnetic ordering, 

spin crossover materials...) attract the interest of researcher within last three decades. 

 Spin crossover is the reversible change of the spin state (mostly from low spin to high 

spin state and backwards) triggered by external stimuli such as temperature, light irradiation, 

pressure, magnetic or electric field etc.  Spin crossover effect is associated with step changes 

of the physical properties like magnetic susceptibility, conductivity, structural and spectral 

properties, colour change – so called thermochromism. Because we can switch between two 

stable spin states by external conditions changes, that materials exhibits magnetic bistability 

[1]. For technical use of the spin crossover compounds is required the abrupt and complete 
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transition near the room temperature accompanied by large thermal hysteresis loop and 

stability of the compound. From practical point of the view is also useful the combination of 

the spin crossover effect and some other convenient functionality e. g. photomagnetism, 

biocompatibility, chirality, liquid crystallinity etc. in the material [2]. Spin crossover material 

with the above mentioned properties could be applied in the memory devices [3], optical 

displays [4], spintronics [5], molecule sensors [6], MRI probes [7] etc.. 

The main aims of this research are synthesis of the new iron(III) compounds with 

pentadentate Schiff base ligands, their spectroscopic characterisation, structural and magnetic 

investigation not only for desired products, but also for starting chlorido complexes. Magnetic 

properties are studied in order to find compound showing spin crossover effect or interesting 

intermolecular interactions, because those intermolecular interactions play a very important 

role in the spin crossover occurrence, that is closely related to the cooperativity in the 

compound. 

 

Materials and methods 

  The pentadentate Schiff base ligands (H2L1 – H2L8) were synthesized by a Schiff 

condensation between the etoxy (H2L7 – H2L8) or the bromido (H2L1 – H2L3) substituted 

derivatives of the 2-hydroxybenzaldehyde respectively 2-hydroxynaphthaldehyde (H2L4 – 

H2L6) and corresponding aliphatic triamines (see Fig. 1). After the complexation with iron(III) 

salt and deprotonation, the starting mononuclear complexes of the general formula [Fe(Ly)Cl] 

(where L is a twice deprotonated pentadentate N3O2 Schiff base ligand) are formed.  

 
 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 
 

Fig. 1. The scheme of the prepared Schiff base ligands H2L1 – H2L8 : a) H2L1  N,N'-bis(5-bromo-2-
hydroxybenzylidene)-1,5-diamino-3-azapentane, R1 = R2 = CH2-CH2, R

4 = R3 = H R5 = Br; H2L2  N,N'-bis(5-
bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,7-diamino-4-azaheptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R

4 = R3 = H, R5 = Br; H2L3 

N,N'-bis(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,7-diamino-4-aza-(4-methyl)heptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R
3 = 

CH3, R
4  = H, R5 = Br; H2L7 N,N'-bis(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)-1,5-diamino-3-azapentane, R1 = R2 = CH2-

CH2, R
5 = R3 = H, R4 = O-CH2-CH3; H2L8  N,N'-bis(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane, 

R1 = CH2-CH2-CH2, R
2 = CH2-CH2, R

5 = R3 = H, R4 = O-CH2-CH3; b) H2L4  N,N'-bis(2-hydroxynaphtyllidene)-
1,5-diamino-3-azapentane, R1 =R2 = CH2-CH2, R

3 = H; H2L5 N,N'-bis(2-hydroxynaphtyllidene)-1,7-diamino-4-
azaheptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R

3 = H; H2L6 N,N'-bis(2-hydroxynaphtyllidene)-1,7-diamino-4-aza-(4-
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methyl)heptane, R1 = R2 = CH2-CH2-CH2, R
3 = CH3 

 
 In the next step follows the chlorido ligand replacement by the pseudohalido ligand – 

the starting complexes are mixed together with the corresponding pseudohalides (KSCN, 

KSeCN and NaN3), refluxed and heated for at least 3 hours, then filtered. Single-crystals of 

the [Fe(Ly)Cl] (y = 1-7) respectively [Fe(Ly)X] (y = 2 or 8, X = SCN-, SeCN-, N-
3) compounds 

necessary for their crystal structure determination by X-ray diffraction analysis were obtained 

after the recrystallization of their polycrystalline materials in the suitable solvents (acetone, 

methanol, acetonitrile or their mixtures) and slow, controlled solvent evaporation at the room 

temperature. 

 All purchased chemicals were used as received. Methanol, acetone, acetonitrile and 

diethyl ether were used as solvents without any further purification. Elemental analysis of 

carbon, hydrogen, nitrogen and sulphur was carried out by an automated analyser (Vario, 

Micro Cube). IR spectra were measured by the ATR technique or in KBr pellets in the 4000 – 

400 cm−1 region (Magna FTIR 750, Nicolet). Magnetic investigations were performed by a 

SQUID magnetometer (MPMS-XL7, Quantum Design) in the RSO mode of detection. Crystal 

structures of the compounds were measured by OxfordXcalibur 2 with CCD camera 

(Olomouc) or by Xcalibur 2 diffractometer with CCD Saphire 2 detector using Mo RTG lamp 

and graphite monochromator (Darmstadt) or by Bruker X8 APEX-II Ultra diffractometer with 

APEX-II CCD detector using Mo microfocused rotating anode and multilayer monochromator 

(USA). The powder X-ray diffraction analysis was performed by diffractometer Philips PW 

using Brag – Brentano geometry and Co Kα radiation.   

 

Results and discussion  

We succeeded in the preparation of the seven new Schiff base compounds of the 

[Fe(Ly)Cl] type. This compounds with the {Fe(N3O2)Cl} coordination sphere is of the 

distorted tetragonal bipyramid shape. The nitrogen donor atoms are situated in the mer 

configuration (four cases) or in the fac configuration (three cases). The fac isomers formation 

was observed only in the cases, when diethylene-triamine was used in the Schiff base 

synthesis. The oxygen donor atoms are, except of one case, in the cis arrangement. This one 

exceptional compound was prepared, based on the used solvent and synthesis way, as a pure 

cis and a pure trans isomer, what was confirmed by the powder X-ray diffraction analysis (see 

Fig. 2 and Fig. 3). 
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Fig. 2. Crystal structure and powder X-ray diffraction of the cis isomer:   
Crystal structure (right) and powder X-ray diffraction (left) for the cis isomer of the compound [Fe(L2)Cl]  

 
But all influences, that could affect the pure cis or the pure trans isomer formation, 

have not been clarified yet. All [Fe(Ly)Cl] complexes showed the high-spin state behaviour 

over the temperature range 2-300 K as expected, due to the low ligand field strength of 

chlorido terminal ligand.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Crystal structure and powder X-ray diffraction of the trans isomer:   

Crystal structure (right) and powder X-ray diffraction (left) for the trans isomer of the compound [Fe(L2)Cl] 
 

The five new pseudohalido Schiff base compounds of the type [Fe(Ly)X] (where L is a 

twice deprotonated N3O2 Schiff base ligand and X is the pseudohalido anion – SCN-, SeCN- 

or N3
-) with {Fe(N3O2)N'}coordination chromophore were synthesized and their crystal 

structures were solved.  

For the first pseudohalido compound [Fe(L8)NCS] was determined the crystal 

structure at three different temperatures (298 K, 150 K and 15 K) to detect the unit cell 

changes caused by the presence of the thermal spin crossover in this compound. This complex 

exhibits the abrupt and complete spin crossover (Tc = 83 K) accompanied with 2 K thermal 

hysteresis [8]. The second, initially high-spin, pseudohalido compound [Fe(L8)NCSe] after the 

crystal lattice solvent molecules removal reveals the incomplete and gradual spin crossover 

with transition temperature Tc = 250 K (see Fig. 4 right and Fig. 5).  
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Fig. 4. Magnetic data for the compounds [Fe(L3)Cl] and [Fe(L8)NCSe]: Ferromagnetic exchange interaction 
in the compound [Fe(L3)Cl] (left) and the spin crossover in the compound [Fe(L8)NCSe] (right) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Crystal structures of the compound [Fe(L8)NCSe] before and after the solvent removal:   
Crystal structure of the [Fe(L8)NCSe] before the solvent removal (right) and after the crystal lattice solvent 

molecules removal (left) 

 

This transition temperature Tc shift from 83 K to 250 K is in the line with the spectrochemical 

series of the ligands. The third pseudohalido compound [Fe(L8)N3] is in the high-spin state 

over the temperature range 2-300 K. The two remaining pseudohalido compounds 

[Fe(L2)NCSe] and [Fe(L2)N3] showed the high-spin state behaviour over the whole 2-300 K 

temperature range.  

 

Conclusion 

The twelve new [Fe(Ly)X] (where L is a twice deprotonated Schiff base ligand, y = 1-8 

and X= Cl-, SCN-, SeCN- or N3
-) complexes were synthesized, spectroscopically, structurally 

and magnetically characterized. Infrared spectroscopy showed the presence of the imino 

groups vibrational bands, that are the Schiff bases features. The crystal structures for all 

compounds were determined and in all cases was confirmed the expected coordination of the 

pentadentate Schiff base ligands via N3O2 donor atoms to the central iron(III) atom. The 

coordination polyhedron is of the strongly distorted tetragonal bipyramid shape with the 

{Fe(N3O2)Cl} or {Fe(N3O2)N'} coordination chromophore. The nitrogen donor atoms 
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configuration depends on the amine, used in the synthesis. When diethylene-triamine is 

used in the Schiff base synthesis, donor nitrogen atoms are in the fac arrangements, 

otherwise are in the mer arrangements. The oxygen donor atoms have mostly (one 

compound is an exception) cis configuration. The cis or the trans isomers formation is 

not fully understood yet.   

Investigations of the magnetic properties revealed the high-spin behaviour of the 

iron(III) central atoms in those cases as we expected and in the two psedohalido compounds. 

The antiferromagnetic exchange interactions were found in some cases – in the cases of the 

[Fe(L1)Cl], cis isomer [Fe(L2)Cl], [Fe(L4)Cl], [Fe(L6)Cl] and [Fe(L7)Cl] and the 

ferromagnetic interactions in the compound [Fe(L3)Cl] (see Fig. 4 left). The spin crossover 

phenomenon was found out in the two pseudohalido compounds, the abrupt and complete 

transition (Tc = 83 K) with 2 K thermal hysteresis loop and the incomplete and gradual 

transition with Tc = 250 K and strongly dependent on the crystal lattice solvent molecules. 

When are molecules of the solvent acetone incorporated into the structure, complex becomes 

high-spin.   
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Abstract 

In vitro stability of 223Ra and 99mTc labelled carriers 
Specific targeting of radionuclides into the desired tissue is very substantial in modern nuclear medicine. 

To enhance less exposure of healthy tissue, which can be achieved by targeted therapy (an alpha-emitting 
radionuclides such as 223Ra) or diagnostic (99mTc), is necessary to develop new type of radionuclide carriers. 
Hydroxyapatite is a material with natural affinity to the bones and therefore could be good candidate 
for the construction of targeted carriers. In vitro stability tests of prepared labelled-HA-NPs were performed 
by incubation in physiological saline and bovine plasma and serum at laboratory temperature. The released 
activity was measured in certain period according to the half-life (after 24 h. and then every 11 d. for 223Ra 
and for 99mTc every 6 h.). Results indicate that released activity was below 8 %.  
 

Keywords: Hydroxyapatite; 223Ra; 99mTc; In vitro; Bovine serum; Bovine plasma; Saline.  

 

Úvod a formulace cílů 

Cílená terapie a diagnostika zaujímá v dnešní době přední místa ve vývoji nových 

radiofarmak. Radionuklidy emitující alfa-záření mají díky vysokému LET (lineární přenos 

energie) a krátkému dosahu (v tkáni menší než 100 µm) velký potenciál. Lze tedy velmi 

efektivně a selektivně ničit nádorové buňky a navíc díky cílení lze dosáhnout nižšího 

poškození okolní zdravé tkáně.[1,2] 

Hydroxyapatit (HAp) jako přirozená součást kosti je vhodný jako nosič radionuklidů, 

ať už 223Ra pro terapii či 99mTc pro diagnostiku kostních metastáz v nukleární medicíně. Již je 

schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a díky své biokompatibilitě se využívá 

např. jako kostní náhrada.[3] 

Příprava hydroxyapatitu může probíhat srážením Ca(NO3)2 a (NH4)2HPO4 

za podmínky udržení pH 10-11. Struktura připraveného HAp bývá kontrolována  

pomocí FT-IR a XRPD.[4] HAp lze značit povrchově - adsorpce radionuklidu na povrch 

připraveného nosiče nebo objemově, kdy se inkorporuje daný radionuklid přímo do struktury 

nosiče.[5]  

In vitro experimenty jsou důležité pro ověření stability značených nosičů 

před samotným zahájením in vivo experimentů. Stabilitní studie byly nejprve provedeny 

ve fyziologickém roztoku. Následně pak realizovány v krevním séru a plasmě, 
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přičemž fyziologický roztok zde sloužil jako referenční vzorek. Cílem těchto experimentů 

bylo ověřit procento uvolněné aktivity a tedy i radiační stabilitu značených nosičů 223Ra 

a 99mTc. Uvolněná aktivita ve fyziologickém roztoku byla sledována po dobu 5 poločasů, 

v biologických matricích po dobu 3 poločasů.  

 

Materiál a metody 

Chemikálie a materiál 

Zdroj 99mTc byl generátor DRYTECTM (GE Healthcare Ltd.) eluovaný 0,9% roztokem 

NaCl (Obr. 1a), objemová aktivita se první den pohybovala okolo 200 MBq/ml. 223Ra bylo 

získáno z generátoru 227Ac/227Th/223Ra, který byl připraven sorpcí roztoku 227Ac na kolonku 

iontoměniče Dowex-1 (Obr. 1b) a eluován roztokem 0,7 M HNO3 a CH3OH (2:8) [6] 

 

      
Obr. 1. Generátory radionuklidů  – (a) komerční generátor 99Mo/99mTc, (b) generátor 227Ac/227Th/223Ra.  

 

Nosič vybraných radionuklidů – hydroxyapatit – byl připraven na KJCh, ČVUT a byl 

charakterizován FT-IR a XRPD. K redukci 99mTc do požadovaného oxidačního stavu byl 

použit SnCl2.2H2O. Pro in vitro experimenty byl použit fyziologicky roztok (0,9% NaCl), 

hovězí krevní plasma (BioWest, S0250) a hovězí krevní sérum (BioWest, S0250). Práce 

s biologickým materiálem byla prováděna za podmínek podle BSL1 v upraveném izolovaném 

boxu, který byl vybaven dostatečným olověným stíněním.  

Centrifugace vzorků byla prováděna na centrifuze MPW Med Instruments při 20 °C 

(teplota bloku rotoru). Pro míchání vzorků byla použita vibrační míchačka VELP 

SCIENTIFICA. Aktivita 99mTc byla měřena v ionizační komoře CII CRC-55tW (CAPINTEC) 

a aktivita 223Ra byla měřena ve studňovém scintilačním detektoru CII CRC-55tW 

(CAPINTEC).  

a b 
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In vitro stabilita ve fyziologickém roztoku 

Připravené značené HAp (Tab. 1 a 2) byly dispergovány v 1.5 ml fyziologického 

roztoku a v průběhu trvání poločasu, tedy v době kdy se s nimi nepracovalo, byly ponechány 

za stíněním.[7] Po každém poločase byly vzorky centrifugovány a následně byl odebrán 

supernatant nad značeným HAp. Poté byly vzorky opět dispergovány v 1.5 ml fyziologického 

roztoku. Značené HAp a odebrané roztoky byly pokaždé změřeny v ionizační komoře 

nebo na studnovém scintilačním detektoru (v závislosti na radionuklidu) a bylo vypočítáno 

procento uvolněné aktivity dle vztahu I. U vzorků značených 223Ra byl uvolněná aktivita 

sledována i po 24 h od značení. 

   [I.]   

 

In vitro stabilita v krevní plasmě a séru 

Studie in vitro stability v krevní plasmě a séru byly zatím provedeny pouze  

s 99mTc-HAp. Připravené značené HAp byly dispergovány v 1.5 ml fyziologického roztoku 

a poté byly rozděleny na 3 části: 0.5 ml zůstalo jako referenční vzorek (9-F, 10-F), který byl 

testován ve fyziologickém roztoku, další 0.5 ml bylo použito pro testování v krevní plasmě  

(9-P, 10-P) a posledních 0.5 ml v krevním séru (9-S, 10-S). V v časových intervalech 6h byly 

vzorky centrifugovány a následně byl do scintilačních vialek odebrán fyziologický roztok, 

plasma a sérum. Vzorky byly opět dispergovány, společně s odebranými roztoky změřeny 

v ionizační komoře a následně bylo vypočítáno procento uvolněné aktivity dle vzorce I. 

Celkem byly roztoky odebírány pouze po dobu 18ti hodin díky nízké vstupní aktivitě 

značeného HAp.  

 

Výsledky a diskuse 

Procenta uvolněné aktivity pro vzorky značené 223Ra jsou uvedena v Tab. 1 

a pro vzorky s 99mTc v Tab. 2. Graficky je pak procento uvolněné aktivity ve sledovaných 

intervalech vyjádřeno v grafu (Obr. 2).  
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Tab. 1. In vitro stability s 223Ra-HAp  – stabilitní testy ve fyziologickém roztoku v průběhu 5 poločasů 
 

Vzorek 
Typ 

značení 
Avstupní 
[cps] 

Auvolněná [%] 

po 24 h 1T1/2 2T1/2 3T1/2 4T1/2 5T1/2 

1 P 20 140 8.4 8.9 8.9 8.4 7.9 7.8 
2 P 19 770 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 
3 V 19 430 0.4 0.8 1.7 2.6 3.8 4.2 
4 V 19 880 0.4 0.7 0.8 1.2 1.7 1.9 

 
 
 

Tab. 2. In vitro stability s 99mTc-HAp  – stabilitní testy ve fyziologickém roztoku v průběhu 5 poločasů 
 

Vzorek 
Typ 

značení 
Avstupní 
[MBq] 

Auvolněná [%] 

1T1/2 2T1/2 3T1/2 4T1/2 5T1/2 

5 P 105 1.3 1.2 8.8 1.9 5.4 
6 P 138 0.6 0.9 1.0 1.1 0.9 
7 V 41 2.7 1.9 2.6 2.6 3.1 
8 V 30 1.1 0. 9 0.8 5.3 0.8 

 
 

 
Obr. 2. In vitro stabilitní studie 99mTc-HAp – fyziologický roztok, vzorky 1 a 2 odpovídají povrchově značeným 

HAp a vzorky 3 a 4 odpovídají objemově značeným HAp 
 

Z důvodu nízké vstupní aktivity připravených hydroxyapatitů byla in vitro stabilita 

v krevním séru a plasmě sledována pouze do 3. poločasu přeměny 99mTc. Jak je patrné 

z Tab. 3 procento uvolněné aktivity v biologických matricích se výrazně neodlišuje 

od uvolněné aktivity ve fyziologickém roztoku.   
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Tab. 3. In vitro stability s 99mTc-HAp  – stabilitní testy ve fyziologickém roztoku, krevním séru a krevní plasmě 
v průběhu 3 poločasů 

Matrice  Vzorek  
Avstupní 
[MBq] 

Auvolněná [%] 

1T1/2 2T1/2 3T1/2 

Fyziolog. 
roztok 

9-F 30 4.1 8. 9 7.8 

10-F 19 1.0 3.2 2.4 

Krevní 
plasma 

9-P 27 7.7 2.9 1.4 

10-P 26 5.9 2.3 1.9 

Krevní  
sérum 

9-S 23 7.4 3.7 3.2 

10-S 25 5.3 3.2 2.9 

 
 

Závěr 

Předběžné experimenty ukazují, že uvolněná aktivita z nosiče ve většině případů 

nepředstavuje více než 8 %. Průměrná hodnota uvolněné aktivity ve fyziologickém roztoku 

byla pro povrchově značené HAp 6 % a pro objemově značené HAp 2 % v případě 223Ra, 

v případě 99mTc se jednalo o 2 % u povrchově i objemově značených HAp. U experimentů 

in vitro stability v biologických matricích se průměrná uvolněná aktivita pohybovala 

okolo 4 %. Lze se tedy domnívat, že po dobu setrvání HAp v kontaktu s krevní plasmou 

a sérem nebude docházet ve vyšší míře k uvolnění navázaného radionuklidu a tedy k vyšší 

radiační zátěži pacienta a znehodnocení výsledného snímku v případě diagnostiky. 

Avšak prozatím získané výsledky je potřeba ještě ověřit, proto je třeba se této problematice 

věnovat i nadále. 
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Abstract 
 Photocatalytic Properties of Titanium Dioxide Nanotubes Annealed in Different Atmospheres 

The present paper deals with the preparation and characterization of titanium dioxide nanotubes 
(TiO2NTs) and their photocatalytic applications. Nanotubes were prepared by electrochemical anodic oxidation. 
The samples were heat-treated by annealing to get photocatalytically active films with crystal structure of 
anatase. Heat-treatments were done for 2 hours at different temperatures in different atmospheres. Both 400 and 
450 degrees C treatments converted the amorphous TiO2NTs to anatase with different crystallite size of the 
anatase phase. Using scanning electron microscopy, morphology of the prepared TiO2NTs was studied. The 
photocatalytic activity of prepared TiO2NTs was investigated as a decrease the concentration of Rhodamine B 
during irradiation with mercury UV lamp. The best photocatalytic activity show the sample heat-treated in 
reduced atmosphere at 450 degree C. 
 

Keywords: Nanotubes Ti2O(TiO2NTs); Photocatalysis; Annealing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Fotokatalýza je definovaná ako reakcia indukovaná svetlom a akcelerovaná 

prítomnosťou fotokatalyzátora za prítomnosti kyslíka [1]. Energia dopadajúcich fotónov musí 

byť väčšia, prípadne rovnaká ako energetická medzera Eg. Pri dopade elektromagnetického 

žiarenia na povrch fotokatalyzátora dochádza k excitácii elektrónov z valenčného do 

vodivostného pásu – vzniká pár elektrón/elektrónová diera (e-, h+). Takto kreované diery 

a elektróny reagujú s vodou a kyslíkom za vzniku vysoko – reaktívnych kyslíkových 

radikálov, ktoré sú veľmi silnými oxidačnými činidlami a sú schopné oxidovať, a tým 

eliminovať viaceré polutanty v životnom prostredí [2]. TiO2NTs majú potenciál účinnejšej 

fotokatalytickej aktivity v porovnaní s komerčne používanými nanopráškami TiO2 resp. 

nanoštrukturovanými vrstvami pri degradácii organických polutantov. Hodnota Eg pre TiO2 

(kryštalická fáza anatas) je 3,2 eV. 

 Morfológia TiO2NTs zabezpečuje vyššiu absorbciu elektromagnetického  žiarenia 

v závislosti od dĺžky nanotrúbok. Pri dopade elektromagnetického žiarenia na povrch 

nanotrubky sa časť fotónov odrazí od jej steny, množstvo odrazených fotónov závisí od  

hrúbky stien. Zvyšok fotónov sa  odráža od stien vo vnútri nanotrubky. Pri každom náraze 
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fotónu na stenu nanotrubky fotón stratí časť svojej energie; pri dostatočnej dĺžke nanotrubky 

sa pohltí všetka energia dopadajúceho fotónu. Transmitancia TiO2NTs sa so zvyšujúcou sa 

dĺžkou nanotrúbok znižuje a svoje minimum dosahuje pri dĺžke nanotrúbok 70 µm. Vo 

viditeľnej oblasti spektra (400 – 700 nm) je najvyššia hodnota transmitancie, 50 %, pri 700 

nm [3, 4, 5]. 

 

Materiál a metódy 

 Vzorky boli pripravené naprášením titánu magnetrónovou depozíciou na 

monokryštalický substrát Si s rozmerom 1,5 cm2 (vrstva naprášeného titánu 1 µm).  

 Nanorúrky TiO2 (ďalej TiO2NTs) boli pripravené elektrochemickou anodickou 

oxidáciou pri napätí 40 V (nárast napätia 1 V/10 s), čase 120 minút, pri kontrolovanom prúde 

maximálne 3 mA, s použitím vzorky ako anódy a platinového drôtu ako katódy. Vzdialenosť 

medzi elektródami bola 1 cm. Zloženie elektrolytu – etylénglykol, 0,5 hm.% NH4F, 0,2 obj.%  

H2O. Vzorky boli po syntéze čistené postupne v acetóne, izopropylalkohole, destilovanej 

vode a následne vysušené v peci pri teplote 100 °C počas 10 minút. [6, 7]. 

 TiO2NTs boli žíhané v laboratórnej peci (Classic 3013 L) pri teplotách 400 °C 

a 450 °C počas 2 hodín (nárast teploty 10 °C/min) v oxidačnej (vzduch) a redukčnej (5% 

H2/Ar) atmosfére. Fázové zloženia pripravených TiO2NTs boli študované XRD s použitím 

CuKα žiarenia pri napätí 40 kV, prúde 40 mA na meranom rozsahu 20 – 100 ° 2θ prístrojom 

PANalytical RTG. 

Morfológia pripravených TiO2NTs bola charakterizovaná rastrovacou elektrónovou 

mikroskopiou pri napätí 10 - 40 kV pri viacerých zväčšeniach na prístroji FIB (Lyra 3 

Tescan). 

Fotokatalytická aktivita jednotlivých vzoriek bola sledovaná UV-VIS spektroskopiou 

(Jasco V-530) ako zmena koncentrácie farbiva Rhodamine B (ďalej RhB) v závislosti od času 

ožarovania UV-ortuťovou výbojkou s maximálnou intenzitou žiarenia pri 365 nm (Imax = 6,51 

mW/cm2 pri vzdialenosti 24 cm od vzorky) [8]. Z nameraných hodnôt absorbancií boli 

vypočítané rýchlostné konštanty k zodpovedajúce reakcii prvého poriadku podľa vzťahu 

                                                                  [I.] 

a bola zostrojená závislosť úbytku koncentrácie farbiva Rhodamine B v závislosti od času 

ožarovania: 

                                                                 [II.]   
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Výsledky a diskusia 

 Dĺžka pripravených nanotrúbok TiO2 je 0,9 – 1,15 µm, vnútorné a vonkajšie priemery 

sú 45,02 nm, resp. 68,59 nm. Obr. 1 znázorňuje SEM snímky pripravených TiO2NTs. 

                  
Obr. 1 SEM snímky pripravených TiNTs 

 

 Na obr. 2 sú znázornené RTG difrakčné záznamy pripravených TiO2NTs, v tab. 1 sú 

vypočítané mriežkové parametre, veľkosti kryštalitov a objemy základných buniek pre 

jednotlivé vzorky. 

 

Obr. 2 Difrakčné záznamy TiO2NTs žíhaných pri teplotách 400 °C a 450 °C v rôznych atmosférach : A - anatas; 
Ti - titán 
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Tab. 1 Veľkosť kryštalitov, mriežkové parametre a objem základnej bunky vzoriek TiO2NTs žíhaných pri 
rôznych teplotách v rozdielnych atmosférach 

Teplota 
žíhania (°C) / 

Atmosféra 

Veľkosť kryštalitov (nm) 
Mriežkové parametre 

- Anatas (Å) 
Objem 

základnej 
bunky - 

Anatas (Å3) A (101) Ti(100) a = b c 

450 / H2Ar 51,38 23,17 3,777 9,489 135,37 

400 /  H2Ar 15,518 35,924 3,785 9,486 135,9 
450 / vzduch 37,309 30,817 3,776 9,488 134,61 
400 / vzduch 16,064 36,273 3,784 9,487 135,84 

 

Zmena koncentrácie farbiva RhB, v grafe (obr. 3) vyjadrená ako ln c/c0 (c –  

koncentrácia RhB v čase t ; c0 – počiatočná koncentrácia RhB), v závislosti od času 

ožarovania je pre jednotlivé vzorky zobrazená na obr. 3. 
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Obr. 3 Priebeh fotokatalytickej degradácie farbiva RhB vzorkami TiO2NTs 

 Pre jednotlivé vzorky sa vypočítali rýchlostné konštanty podľa vzťahu I. a ich hodnoty 

sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke (tab. 2) 
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Tab. 2 Rýchlostné konštanty TiO2NTs fotokatalytickej degradácie farbiva RhB 
 

Teplota žíhania (°C) / 
Atmosféra k (s-1) 

400 / vzduch 0,005003 

400 / H2Ar 0,005953 
450 / vzduch 0,0176 

450 / H2Ar 0,021721 
  

Rýchlostné konštanty pre jednotlivé vzorky boli vypočítané na plochu 1 cm2. Z 

vypočítaných hodnôt k vieme porovnať schopnosť fotokatalyzátorov degradovať farbivo RhB 

v závislosti od času. 

 

Záver 

 Fotokatalytická aktivita vzoriek sa sledovala ako úbytok koncentrácie RhB v závislosti 

od času ožarovania. Fotokatalyticky najaktívnejšou vzorkou sú TiO2NTs žíhané v redukčnej 

atmosfére pri teplote 450 °C s rýchlostnou konštantou k = 0,021721495 s-1, ktoré 

dekolorizovali farbivo RhB s koncentráciou 10-5 M za čas 100 minút. 
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Abstract 

 Determination of cyanides by flow-through coulometry 
 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. The work 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. 
 

Keywords: Cyanides;  flow-through coulometry; water. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Malé koncentrácie kyanidov sa nachádzajú v rôznych odpadových vodách. Príkladom sú 

vody, ktoré vznikajú úpravami kovov, ťažbou zlata,  alebo odpadmi z fotografického a 

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. 

Až v posledných desaťročiach sa vo väčšej miere začali využívať elektrochemické metódy, 

ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou, jednoduchosťou a selektivitou [1] [2]. 

 

Materiál a metódy 

 Na stanovenie kyanidov pomocou prietokovej chronopotenciometrie bol použitý merací 

prístroj EcaFlow 150 GLP (ISTRAN Bratislava, s.r.o.). Merania sa uskutočňovali na elektróde 

zo sklovitého sieťovaného uhlíka, ktorá bola umiestnená v cele s trojelektródovým zapojením. 

Ako nosný elektrolyt sa používal octanový tlmivý roztok s pH=5,60 s prídavkom 0,1 mol/L 

Na2SO4 a 1.10-4 mol/L CuSO4. Predmetom výskumu bola optimalizácia parametrov ako sú: 
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vhodný oxidačný prúd, prídavok CuSO4, pH tlmivého roztoku a odstránenie interferujúcich 

katiónov. 

 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.] 

 

Výsledky a diskusia 

 Bolo zistené, že optimálny prúd, ktorý zaručuje vyhovujúci časový interval rozpúšťania 

nahromadeného kyanidu z elektródy je 1 µA. Pri voľbe hodnoty oxidačného prúdu sa 

predpokladalo, že čím nižší bude zvolený prúd, tým lineárnejšia bude aj kalibračná priamka. 

 Pre stanovenie kyanidov bolo dôležité nájsť látku, ktorá bude vhodným katalyzátorom 

pre danú chemickú reakciu [4]. Experimentálne bolo určené, že kyanidy sa najlepšie vylučujú 

po prídavku síranu meďnatého s koncentráciou 1.10-4 mol/L. 
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Obr. 1. Chronopenciometrický záznam – prídavok 1.10-4 mol/L CuSO4 

 
 Pri optimalizácii nosného elektrolytu sa skúšali štyri rôzne elektrolyty, z ktorých bol 

vybraný roztok pozostávajúci z 0,1 mol/L Na2SO4; 0,01 mol/L CH3COOH; 0,01 mol/L 

CH3COONa. Aby vylučovanie kyanidu prebehlo s čo najvyššou účinnosťou, bolo potrebné 

optimalizovať pH octanového tlmivého roztoku, ktorý bol použitý ako elektrolyt. Zistilo sa, že 

najlepšie záznamy sa získavajú pri použití roztoku s pH=5,60. 

 

Obr. 2 Závislosť prechodového času od pH elektrolytu 

 

 Posledným optimalizačným krokom bolo odstránenie interferujúcich katiónov z roztoku 

vzorky, kde najviac prekáža práve katión Cu(II). Tento problém sa vyriešil pridávaním vyššie 

uvedeného množstva CuSO4 do elektrolytu (pôvodne sa pridával do roztoku s CN-), pričom 
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vzorka sa do cely čerpala cez kolónu naplnenú katexom v Na+ cykle. Vzorka kyanidu bola 

obohatená o 2 mg/L Cu(II), čo je maximálna prípustná koncentrácia medi v pitnej vode [5].  

 

 

 

Obr.  3. Vplyv prídavku 2 mg/L Cu(II) na prechodový čas – pre porovnanie sú uvedené hodnoty bez 
prídavku (naľavo) a s prídavkom (napravo) 

 

Záver 

 Hodnoty parametrov medzí detekcie a stanovenia s použitím octanového tlmivého 

roztoku pri optimalizovaných podmienkach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pre 

porovnanie boli tieto parametre určené aj v elektrolyte, ktorý pozostával z 0,1 mol/L Na2SO4 a 

1.10-4 mol/L CuSO4. 

 

Tab. 1. Zistené metrologické parametre 
 

 Metrologické 
parametre 

Hodnota pre elektrolyt Na2SO4 
Hodnota pre elektrolyt octanového 

tlmivého roztoku 

LOD 0,36 µg/L 0,25 µg/L 

LOQ 1,08 µg/L 0,75 µg/L 

  

 Z hodnôt v tabuľke vyplýva, že navrhovaný postup stanovenia kyanidov pri daných 

podmienkach optimalizácie, ako aj pri pracovných podmienkach, je dobrý, lebo umožňuje 

stanovovať takto nízke koncentrácie. 

 Keďže problém interferujúcich katiónov sa vyriešil pomocou katexovej kolóny, bude 

predmetom ďalšieho výskumu zisťovanie vplyvu aniónov v analyte, a ako tie vplývajú na 

1067



meranie koncentrácie kyanidov, resp. ako ovplyvnia tvar a veľkosť píku vyhodnoteného 

prístrojom EcaFlow. V neposlednom rade by bolo zaujímavé spojiť túto techniku aj so 

stanovením dusitanov a postup aplikovať aj na reálne vzorky. 
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Abstract 

Synthesis of α-Al 2O3 from basic aluminium chloride 
We studied the possibility of low temperature preparation of α-Al 2O3 from basic aluminium chloride 

with different hydrolysis ratio (1,5 – 3,0) prepared by partial neutralization of AlCl3 by NaHCO3. We determined 
the presence of the particles AlO4Al 12(OH)24(H2O)12

7+ in our specimens of basic aluminium chloride with certain 
hydrolysis ratio by means of 27Al NMR spectroscopy. The correlation between the presence of 
AlO4Al 12(OH)24(H2O)12

7+ particles and low temperature α-Al 2O3 formation was not observed. We prepared        
α-Al 2O3 from basic aluminium chloride after 2 h heat treatment at 1000 °C. The specimen with hydrolysis ratio 
2,7 showed the most intense diffraction peaks belonging to α-Al 2O3. 
 

Keywords: α-Al2O3, low-temperature synthesis, Al13, basic aluminium chloride 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Oxid hlinitý sa vyskytuje vo viacerých kryštalických modifikáciách označovaných 

gréckymi písmenami. Termodynamicky najstabilnejšia forma je α-modifikácia, ostatné formy 

sú preto označované ako prechodné. 

Oxid hlinitý je nenahraditeľným priemyselným materiálom, či už vo forme α-Al 2O3 

alebo vo forme prechodných fáz, pri ktorých je jednou z najvyužívanejších vlastností veľký 

špecifický povrch. α-Al 2O3 vďačí za svoje rozsiahle priemyselné využitie vlastnostiam, ako sú 

vysoká tvrdosť (9. stupeň Mohsovej stupnice), vysoká teplota topenia (2050 °C),  nízka 

tepelná vodivosť [1]. Taktiež je odolný voči kyselinám a zásadám. 

Najdôležitejšou oblasťou využitia α-Al 2O3 je keramika, v ktorej sa produkty 

pripravujú z práškov. α-Al 2O3 prášky možno vyrobiť kalcináciou solí, hydroxidov alebo iných 

zlúčenín hliníka pri teplotách vyšších než 1100 °C [2, 3]. Takto vysoké teploty podporujú rast 

zŕn, čo je pre použitie v keramickom priemysle nežiaduce. Je výhodné vychádzať z práškov 

zložených z častíc s čo najmenšími rozmermi, pretože vďaka ich lepšej spekateľnosti možno 

vyrobiť keramické materiály s priaznivejšími vlastnosťami. Z toho dôvodu je na zníženie 

teploty tvorby α-Al 2O3 zameraný rozsiahly výskum, pričom sa využívajú rôzne postupy 

založené na príprave α-Al 2O3 z alternatívnych prekurzorov [4 – 7], na priaznivom vplyve 

rôznych kalcinačných atmosfér [4, 8], zárodočných kryštálov α-Al 2O3 [8], hydrotermálnych 
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[9] alebo mechanochemických efektov [5, 10]. 

Táto práca je zameraná na možnosť prípravy α-Al 2O3 zo zásaditého chloridu hlinitého. 

Zásaditý chlorid hlinitý sa pripravuje parciálnou neutralizáciou Al3+ iónov. Vzniká tzv. gélová 

forma hydroxidu hlinitého. Toto označenie sa používa pre dvojfázové systémy zložené 

z koloidných foriem hydroxidov alebo hydroxid-oxidov hlinitých a z tekutej fázy. Tuhá fáza 

môže byť prítomná vo forme diskrétnych častíc s rozmermi v rozpätí niekoľkých nanometrov 

až mikrometrov, alebo môže tvoriť trojrozmernú polymérnu sieť. Štúdium hydrolytických 

reakcií solí hliníka v zriedených roztokoch ukázalo, že základným iónom v zriedenom kyslom 

roztoku hlinitej soli je [Al(H2O)6]
3+. Z dôvodu silnej polarizácie molekúl vody iónom Al3+ 

môže dôjsť k deprotonizácii: 

 

     [I.]

 

V závislosti od chemického okolia a teploty sa môžu ďalej formovať polynukleárne 

častice disponujúce vysokým kladným nábojom, čo vysvetľuje ich silnú interakciu s aniónmi  

a tvorbu hydroxid-solí, tiež nazývaných „zásadité soli“ (napr. hydroxid-chlorid 

hlinitý/zásaditý chlorid hlinitý; AlnCl(3n-m)(OH)m). V géloch zásaditých solí Al3+ boli ako 

najdôležitejšie charakterizované polynukleárne častice so zložením AlO4Al 12(OH)24(H2O)12
7+, 

skrátene označované ako Al13, a Al30O8(OH)56(H2O)24
18+, skrátene Al30 [11]. Uvedené častice 

možno podľa prác [12, 13] detegovať 27Al NMR spektroskopiou. V predkladanej práci sme sa 

zamerali tiež na študovanie prítomnosti týchto častíc v roztoku v závislosti od stupňa 

hydrolýzy (h) zásaditého chloridu hlinitého a na vplyv stupňa hydrolýzy na nízkoteplotnú 

syntézu α-Al 2O3, pričom: 

h = [OH-] / [Al 3+]      [II.]

 

Materiál a metódy 

Syntéza zásaditého chloridu hlinitého 

Zásaditý chlorid hlinitý bol pripravený pomalou hydrolýzou 100 ml 0,25 M roztoku 

AlCl 3 · 6H2O (98 %; Lachema Brno). Ako báza bol použitý 0,25 M roztok NaHCO3 (99,8 %; 

Lachema Brno). Pomalým prikvapkávaním (cca 1 – 2 ml/min) rôzneho množstva roztoku 

NaHCO3 boli pripravené vzorky s rôznym stupňom hydrolýzy. Hydrolýza prebiehala pri 

teplote ~ 70 °C za stáleho miešania (250 ot./min) v sklenenom dvojplášťovom reaktore. 
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Ohrev bol zabezpečený termostatom MLW U15C. Takto pripravené vzorky boli vysušené pri 

80 °C.  

Kalcinácia vzoriek 

Séria vzoriek s rôznym h bola kalcinovaná pri 700 °C, pričom kalcinácia prebiehala pri 

tejto teplote po dobu 2 h, rýchlosť ohrevu bola 20 °C/min. Vzorky boli po premytí 5 x 50 ml 

horúcej (~ 80 °C) deionizovanej H2O kalcinované pri teplote 1000 °C podobu 2 h 

s rýchlosťou ohrevu 20 °C/min. Na kalcináciu vzoriek bola použitá laboratórna pec 

CLASIC 1013L. 
27Al NMR spektrá boli merané v roztokoch po syntéze, ktoré neboli ďalej upravované.  

Bol použitý spektrometer Varian Mercury Plus 300 MHz so sondou Varian 1H/19F/X 5 mm 

PFG ATB. Frekvencia pri meraní bola 78,19 MHz. Dĺžka 45 ° pulzu pre 27Al bola 5,8 µs 

pri 53 dB. 

Röntgenová prášková difrakčná analýza bola realizovaná difraktometrom 

Philips PW 1050 s CuKα röntgenovým žiarením v rozsahu uhlov 20 – 70 ° 2θ. 

 

Výsledky a diskusia 

Roztoky vzoriek zásaditého chloridu hlinitého so stupňom hydrolýzy v rozpätí       

1,5 – 2,6 boli po syntéze číre, vzorky so stupňom hydrolýzy väčším ako 2,6 boli mierne 

zakalené, čo súvisí s prítomnosťou koloidných častíc Al(OH)3. 
27Al NMR bolo merané po 

Obr. 1. 27Al NMR spektrá vzoriek zásaditého chloridu hlinitého 
78,2 MHz, H2O;  δ: ~ 0 (monoméry Al);   ~ 62 (Al13);  ~ 80 [široký pík] (vyššie polyméry Al); posledné 

číslo v označení vzorky vyjadruje h 
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syntéze u vzoriek zásaditého chloridu hlinitého s h v intervale 2,3 – 3,0. Kvalitatívne 

porovnanie 27Al NMR spektier vzoriek s rôznymi stupňami hydrolýzy je zobrazené na obr. 1. 

Signál s chemickým posunom ~ 0 ppm prislúcha monomérnym časticiam hliníka. Tie bývajú 

prítomné v reakčných zmesiach s nižším stupňom neutralizácie. Z  meraných vzoriek to boli 

vzorky so stupňom hydrolýzy 2,3 a 2,4. Signál s chemickým posunom ~ 62 ppm prislúcha 

častici Al13, ktorá je prítomná vo vzorkách so stupňom hydrolýzy v rozmedzí 2,3 – 2,6. Toto 

rozpätie stupňa hydrolýzy, kedy sa tvoria častice Al13, približne súhlasí s údajmi z literatúry 

[14]. Pri vzorkách so stupňom hydrolýzy 2,7 ≤ h sa objavuje veľmi široký signál s chemickým 

posunom ~ 80 ppm prislúchajúci vyšším polymérom hliníka, pričom zaniká signál 

s chemickým posunom ~ 62 ppm. 

Záznamy práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy ukázali u všetkých vzoriek 

prítomnosť prechodných fáz Al2O3. Difrakcie prislúchajúce α-Al 2O3 vidno u vzoriek s            

h rovnajúcim sa 2,1; 2,3; 2,4 a 2,7. Avšak ich intenzita je veľmi nízka. Najvyššiu intenzitu 

difrakcií pre α-Al 2O3 vykazovala vzorka so stupňom hydrolýzy h = 2,7, ktorej difrakčný 

záznam je zobrazený na obr. 2. 

 

Obr. 2. Difrakčný záznam kalcinovanej vzorky zásaditého chloridu hlinitého s h = 2,7 
T = prechodné fázy Al2O3, α = α-Al 2O3 

 

Z porovnania röntgenových difrakčných záznamov a 27Al NMR spektier série vzoriek 

(tab. 1) nie je vidieť jednoznačnú súvislosť tvorby α-Al 2O3 s obsahom Al13 v prekurzore. Nie 

všetky vzorky obsahujúce podľa 27Al NMR častice Al13 viedli k tvorbe α-Al 2O3, a taktiež 

k tvorbe α-Al 2O3 viedli aj vzorky, ktoré podľa 27Al NMR častice Al13 neobsahovali. 
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Tab.1. Prítomnosť rôznych častíc s Al v závislosti od h vzoriek zásaditého chloridu hlinitého a fázy Al2O3 po 
kalcinácii pri 1000 °C z röntgenových difrakčných záznamov (XRD) 

T = prechodné fázy Al2O3, α = α-Al 2O3 

h prítomnosť častíc s Al fázy z XRD 

2,3 monoméry, Al13 T, α 

2,4 monoméry, Al13 T, α 

2,5 Al 13 T 

2,6 Al 13 T 

2,7 vyššie polyméry T, α 

2,8 vyššie polyméry T 

2,9 vyššie polyméry T 

3,0 vyššie polyméry T 

 

 

Záver 

Výsledky z tejto práce naznačujú, že α-Al 2O3 možno pripraviť kalcináciou zásaditého 

chloridu hlinitého pri nižšej teplote, ako je bežne uvádzaná teplota pre tvorbu α-Al 2O3. 

Zistená teplota tvorby α-Al 2O3 bola 1000 °C po 2-hodinovej kalcinácii. Táto teplota je 

približne o 100 °C nižšia, ako je bežne uvádzaná teplota tvorby α-Al 2O3 pri použití tradičných 

prekurzorov.  

Častice Al13 sa tvorili v roztokoch zásaditého chloridu hlinitého v rozmedzí                 

h 2,3 – 2,6, pri vyšších stupňoch hydrolýzy sa tvorili vyššie polynukeárne častice hliníka. 

Súvis medzi prítomnosťou konkrétnych častíc v prekurzore a tvorbou α-Al 2O3 pri zníženej 

teplote sa však nepotvrdil. 

Ďalší výskum v danej oblasti spolu s optimalizáciou podmienok by mohol viesť k  

zníženiu teploty pri výrobe α-Al 2O3, čo by mohlo byť zaujímavé pre keramický priemysel. 
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Abstract 

Comparison of fluorescence spectroscopy and powder x-ray diffraction sensitivity in α-Al 2O3 synthesis 
This work deals with the possibility of monitoring α-Al 2O3 formation (after Cr3+ doping) by means of 

fluorescence spectroscopy using a Xe arc lamp as an excitation source. Basic aluminium chloride was used as a 
precursor for α-Al 2O3 synthesis, which was heat treated for 2 h at different temperatures. It was found out that 
this method is suitable for determining the transformation between transition alumina and α-Al 2O3. Comparison 
with powder x-ray diffraction showed that fluorescence spectroscopy with Xe arc lamp is more sensitive method 
for determining the conversion from transition to alpha phase of alumina. Using powder x-ray diffraction the 
transformation was determined at 1100 °C and using fluorescence spectroscopy at 1050 °C. 
 

Keywords: α-Al2O3, fluorescence spectroscopy, powder x-ray diffraction 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Oxid hlinitý je látka vyskytujúca sa vo viacerých kryštalických modifikáciách, ktoré sa 

označujú v súlade s pravidlami v mineralógii gréckymi písmenami podľa typu štruktúry. Pre 

štruktúry s hexagonálnym najtesnejším usporiadaním je to predpona „α“, pre štruktúry s 

kubickým najtesnejším usporiadaním predpona „γ“ [1, 2]. Okrem termodynamicky 

najstabilnejšej α-modifikácie sa pre všetky ostatné modifikácie používa spoločné označenie: 

prechodné fázy Al2O3. α-modifikácia Al2O3 je priemyselne hojne využívaným materiálom, a 

to vďaka jej vysokej tvrdosti, vysokej teplote topenia, inertnosti voči chemikáliám a 

výborným tepelnoizolačným vlastnostiam. 

Podľa literatúry [1, 3] možno α-Al 2O3 z prechodných fáz pripraviť pri teplote 1100 °C. 

Za túto vysokú teplotu sú zodpovedné veľké štruktúrne zmeny. Bežne používaná metóda na 

charakterizáciu kryštalických fáz je prášková röntgenová difrakčná analýza. Difrakcie 

prislúchajúce rôznym prechodným fázam je náročné medzi sebou rozlíšiť, pretože ich 

difrakcie sú široké a ich pozícia je blízka. Avšak tvorbu α-Al 2O3 možno touto metódou jasne 

zachytiť. Nevýhodou práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy však je, že je schopná 

zachytiť istú fázu až v momente, keď majú kryštály tejto fázy určitú minimálnu veľkosť.  

Prítomnosť α-Al 2O3 možno dokázať aj prostredníctvom fluorescenčnej spektroskopie 

1075



v prípade dopovania Cr3+. Čistá α-modifikácia Al2O3 nevykazuje luminiscenciu, avšak          

α-Al 2O3 dopovaný Cr3+ zabudovanými v štruktúre namiesto Al3+ má fluorescenčné vlastnosti. 

Za fluorescenciu je zodpovedné malé množstvo Cr3+ v oktaédrickej koordinácii. Po 

fotostimulácii nastáva excitácia d3 elektrónov a následne dochádza k žiarivým prechodom do 

základných stavov za vyžiarenia dubletu elektromagnetického žiarenia vo viditeľnom spektre 

s vlnovými dĺžkami: 692,8 nm a 694,4 nm (môže nastávať posun vplyvom koncentrácie Cr3+ 

alebo iných faktorov). Tieto signály sú označované R1 a R2. Tvorbu α-Al 2O3 dopovaného Cr3+ 

možno detegovať pomocou fluorescenčnej spektroskopie  pri vzorkách kalcinovaných pri o 

cca 300 °C nižších teplotách ako pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy [4, 5]. Vyššia 

citlivosť detekcie α-Al 2O3 súvisí s tým, že fluorescenčná spektroskopia deteguje ióny Cr3+ 

hneď, ako sa stanú súčasťou štruktúry α-Al 2O3. Predpokladom použitia tejto metódy je, že 

Cr3+ neovplyvňuje tvorbu α-Al 2O3 a ich množstvo neprekročí hranicu, pri ktorej sa vplyvom 

defektov v štruktúre spôsobených dopovaním zháša fluorescencia [4, 5]. 

Predkladaná práca sa sústredí na porovnanie citlivosti dvoch metód, práškovej 

röntgenovej difrakčnej analýzy a fluorescenčnej spektroskopie, pri určovaní počiatočnej 

teploty tvorby α-Al 2O3 vychádzajúc z alternatívneho prekurzoru (zásaditého chloridu 

hlinitého pripraveného parciálnou neutralizáciou Al3+). V citovaných prácach [4, 5]  bol však 

ako zdroj excitačného žiarenia použitý laser. V tejto práci bola ako zdroj žiarenia pre merania 

fluorescencie použitá Xe výbojka, ktorá má podstatne nižší výkon, ako laserový zdroj 

žiarenia. 

 

Materiál a metódy 

Príprava vzoriek 

Zásaditý chlorid hlinitý bol pripravený parciálnou neutralizáciou 1000 ml 0,25 M 

roztoku AlCl3 · 6H2O (98 %; Lachema Brno) pomalým prikvapkávaním (cca 1-2 ml/min) 

2700 ml roztoku NaHCO3 (99,8 %; Lachema Brno) s koncentráciou 0,25 M. Syntéza 

prebiehala pri teplote nad 70 °C za stáleho miešania (250 ot./min) v sklenenom 

dvojplášťovom reaktore. Ohrev bol zabezpečený termostatom LAUDA Ecoline Staredition 

RE 212. Po syntéze bolo do roztoku pridaných 100 ppm (hmot. k AlCl3) CrCl3 (50 % roztok 

CrCl3 · 6H2O, Lachema Brno). Vzorka bola vysušená pri 80 °C. Následne bola kalcinovaná 

(pri 700 °C, 2 h, rýchlosť ohrevu bola 20 °C/min), aby sa prekurzor zmenil na nerozpustnú 

formu a aby z nej mohli byť vymyté prebytočné ióny po syntéze. Vzorka bola premytá 5 x 50 

ml horúcej (~ 80 °C) deionizovanej vody a potom bola kalcinovaná pri rôznej teplote 

v rozmedzí 800 až 1200 °C (2 h, 20 °C/min) s intervalom 50 °C.  
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Röntgenová prášková difrakčná analýza 

Röntgenová prášková difrakčná analýza bola meraná difraktometrom Philips PW 1050 

s CuKα röntgenovým žiarením. Meralo sa pri 25 °C v rozsahu uhlov 40 – 50 ° 2θ. 

Fluorescenčná spektroskopia 

Fluorescenčné spektrá Al2O3 dopovaného Cr3+ boli merané fluorescenčným 

spektrofotometrom Edinburgh Instruments FSP 920, pričom bolo použité front-face 

usporiadanie. Zdrojom excitačného žiarenia bola 450 W Xe výbojka, použitá vlnová dĺžka 

excitačného žiarenia bola 514,5 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

Záznamy röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy vybraných vzoriek, ktoré boli 

kalcinované pri rôznych teplotách, sú zobrazené na Obr. 1. Široká difrakcia pri cca. 45,5  2θ 

prislúcha prechodnej modifikácii Al2O3. Signál pri ~ 43,4  2θ prislúcha difrakcii (113)         α-

Al2O3. Tvorba α-Al 2O3 nastáva podľa týchto záznamov pri kalcinácii pri teplote 1100 °C. So 

zvyšujúcou sa teplotou stúpa intenzita difrakcie pri ~ 43,4  2θ a zároveň klesá intenzita 

difrakcie pri ~ 45,5  2θ, čo indikuje rastúci podiel α-Al 2O3 a úbytok prechodnej fázy Al2O3. 

Na Obr. 2 sú zobrazené vybrané fluorescenčné spektrá zásaditého chloridu hlinitého 

kalcinovaného pri rôznych teplotách. U vzorky kalcinovanej pri teplote 1050 °C sa prvýkrát 

Obr. 1. Záznamy práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy zásaditého chloridu 
hlinitého kalcinovaného pri rôznych teplotách 
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objavuje signál∗ pri ~ 690 nm, ktorý prislúcha Cr3+ v štruktúre α-Al 2O3. S rastúcou teplotou 

kalcinácie sa jeho intenzita zvyšuje, čo indikuje zvyšujúci sa podiel α-Al 2O3. 

 

Fluorescenčná spektroskopia s použitím Xe výbojky ako zdroja excitačného žiarenia je 

podľa výsledkov z tejto práce o niečo citlivejšou metódou na určenie počiatočnej teploty 

tvorby α-Al 2O3 (po dopácii Cr3+). Markantný rozdiel medzi určením počiatočnej teploty 

tvorby α-Al 2O3 v prácach [4, 5] a našim zistením pravdepodobne spočíva v použití rôzneho 

zdroja excitačného žiarenia. V prácach [4, 5] bol použitý vysokovýkonný, laserový zdroj 

excitačného žiarenia a nemožno vylúčiť, že samotný laser nenapomáha tvorbe α-Al 2O3 

prostredníctvom lokálneho zvýšenia teploty pri ožiarení vzorky. 

 

Záver 

Počiatočná teplota tvorby α-Al 2O3 s použitím zásaditého chloridu hlinitého ako 

prekurzoru bola sledovaná dvoma metódami. Pomocou fluorescenčnej spektroskopie s Xe 

                                                           
∗
 V literatúre [4, 5] sa uvádza, že iónu Cr3+ v oktaédrickej koordinácii v štruktúre α-Al 2O3 prislúcha dublet 

s maximami pri 692,8 a 694,4 nm. Na obr. 2 nevidno dublet v dôsledku optimalizácie merania s cieľom zvýšiť 
intenzitu signálu, aby bolo možné zachytiť tvorbu α-Al 2O3 pri čo najnižšej teplote. 
 

Obr. 2. Fluorescenčné spektrá vzorky zásaditého chloridu hlinitého kalcinovaného pri rôznych 
teplotách 
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výbojkou ako zdrojom excitačného žiarenia sa nám podarilo zachytiť tvorbu α-Al 2O3 pri 

o 50 °C nižšej teplote, ako pomocou práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy. Metóda 

fluorescenčnej spektroskopie s použitím Xe výbojky ako zdroja excitačného žiarenia je teda 

citlivejšou metódou na určovanie počiatočnej teploty tvorby α-Al 2O3 ako bežne používaná 

prášková röntgenová difrakčná analýza.  
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Abstract 

Radiation controlled synthesis of Ag-nanoparticles. 
The radiation synthesis of Ag-nanoparticles is the method wherein the ionizing radiation is used 

to prepare silver nanoparticles. The solutions were prepared and contained Ag+ ions and BRIJTM L4 
as a stabilizer. The resulting solutions were irradiated with the gamma rays, accelerated electrons or UV 
radiation. The formation of silver was monitored by UV / VIS spectroscopy. Behaviour pH depending 
on the dose was observed. X-ray diffraction was measured and the particle size was determined from 
the measured data. It was observed that the colour of the solution is primarily brown or grey or green, it indicates 
the formation of silver nanoparticles of the spherical and rod-shaped. 

Keywords:  Nanoparticles; Silver; BRIJTM L4; TRITON X-100 

Úvod a formulace cíle 

Nanočástice (NPs) jsou v poslední době v zájmu mnoha průmyslových i vědeckých 

odvětví. Příčinou tohoto zájmu jsou vlastnosti těchto NPs, které se od materiálů stejného 

složení, ale běžné velikosti, liší [1]. Díky tomu doznala technologie jejich výroby značného 

rozvoje. Jedná se o různé metody přípravy, které směřují k různým vlastnostem NPs a tedy i 

odlišnému využití.  

Mezi intensivně studované NPs patří i stříbrné nanočástice (Ag-NPs), které jsou 

známy především svými antibakteriálními vlastnostmi, pro které jsou využívány ve 

zdravotnictví [2, 3, 4]. Ovšem Ag-NPs vykazují dobré i elektronické, optické, katalytické a 

mnohé jiné vlastnosti [5, 6, 7].  

V literatuře je popsáno několik metod přípravy Ag-NPs. Tyto metody se dělí na dvě 

základní a to metody dispergační, založené na rozptylování částic větších na menší (např.: 

laserová ablace [8]) a kondenzační metody založeny na principu shlukování jednotlivých 

atomů. Ty se dále dělí metody fyzikální např. kondenzace kovových par [9] a chemické, kde 

se využívá redukce stříbrných iontů (redukce zářením [10, 11, 12], elektrochemické metody 

[13] a další).  

Fotoredukce může probíhat podle následujících rovnic [14]. 

1. Fotolýza vody: 

                    [I.] 
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2. Vznik radikálu –CH2 CHOH: 

                   [II.]  

                                                          [III.] 

3. Redukce Ag+ iontů  radikálem: 

                            [IV.] 

Ozařováním vodných roztoků vysokoenergetickým zářením vznikají volné radikály a 

solvatované elektrony, viz rovnice (V) [11, 15], ty mohou redukovat přítomné ionty. 

           [V.] 

Cílem této práce bylo sledování tvorby Ag-NPs připravovaných v roztoku radiační 

syntézou a jejich stabilizace. Radiační syntéza byla provedena třemi metodami: gama zářením 

(GZ), urychlenými elektrony (UE) a UV-zářením (UV-Z).  

Vzniklé částice byly převážně stabilizovány BRIJemTM L4, viz Obr. 1., při UV-

ozařování byl vyzkoušen i TRITON X-100 (TX-100), viz Obr. 2., kdy bylo ozařování 

provedeno ve vyvinuté průtokové aparatuře. Obě látky slouží i jako vychytávače volných 

radikálů [16] a následně vzniklé radikály mohou dále redukovat Ag+ na Ag-NPs, viz rovnice 

[VII.] [17]. 

  R-OH2CCH2OH + ·OH  R-OH2CC HOH + H2O          [VI.] 

R-OH2CC HOH + A   R-OH2CCHO + A  + H+,       [VII.] 

kde R = C12H25-(OCH2CH2)3 pro BRIJTM L4 a pro TX-100 je R = terc-oktyl-C6H4-

(OCH2CH2)x, kde x = 8 – 9.  

 

Obr. 1. TRITON – X100. 
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Obr. 2. BRIJTM L4.  

Materiál a metody 

 Pro studium tvorby Ag-NPs byl připraven vodný roztok dusičnanu stříbrného o 

koncentraci 0,01 M a 1% hm BRIJem nebo 1% hm TX-100 (použit pouze při fotolytické 

přípravě Ag-NPs). Při ozařování pomocí GZ a UE byl roztok napipetován do 10ml 

skleněných ampulek, v kterých byl ozařován. Při ozařování pomocí UV-Z byl roztok 

ozařován kontinuálně.  

 Pro ozařování pomocí GZ byl použit GAMMACELL 220 s 60Co. Dávkový příkon 

činil (50 2) Gy·h-1. Ozařování UE probíhalo na lineárním pulsním urychlovači LINAC 4-

1200. UV-fotolýza byla provedena na dvou aparaturách. Jedna byla složena z fotochemického 

reaktoru a čtyř 25W nízkotlakých rtuťových výbojek, Ozařování probíhalo při vlnové délce 

254 nm. V této aparatuře byl ozařován roztok s BRIJem jako stabilizátorem o objemu 1,5 l. 

Druhá aparatura byla složena z čerpadla, hadic, zásobní lahve a dvou 85W UV-výbojek řady 

SP-IV. Ozařování probíhalo při vlnové délce 253,7 nm. V této aparatuře byl jako stabilizátor 

použit TX-100 a celkový objem ozařovaného roztoku činil 25 l. Roztok musel být chlazen. 

Vzorky ozařované UE a GZ byly ozařovány dávkou 2 – 32 kGy.  

Tvorba Ag-NPs byla sledována na UV-VIS spektrofotometru GENESYS 20 v rozmezí 

vlnových délek 326 – 1100 nm nebo 325 – 600 nm. Dále bylo potenciometricky měřeno pH 

vzorků ozařovaných UE a GZ na potenciometru inoLab pH/ION LEVEL 2. Byla změřena 

Rentgenová difrakční analýza (XRPD) na difraktometru Rigaku Mini Flex 600. Z integrální 

pološířky píku byla stanovena velikost stříbrných nanočástic.  

Výsledky a diskuse 

Ozařování GZ a UE: 

 
Obr. 3. Závislost delta absorbance na dodané dávce vzorků ozařovaných GZ (absorpční maximum při 425 nm).  

Označení delta absorbance vyjadřuje rozdíl mezi absorbancí ozářeného a neozářeného 
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vzorku, a platí i dále v textu. Z Obr. 3. Vyplývá, že závislost ΔA na dávce dodané GZ není 

pravidelná. Je to patrně způsobeno shlukováním vzniklých Ag-NPs, které sedimentují 

v důsledku pomalého ozařování (40 – 640 hodin) a naměřené hodnoty ΔA odpovídají 

koncentraci Ag-NPs zbylých v roztoku.  

Hodnoty pH ozářených i neozářených vzorků GZ a UE jsou uvedeny na Obr. 4. Jak je 

vidět z obrázku, hodnoty pH nejdříve s dávkou vzrostly (tento jev nebyl zkoumán a mohl by 

být předmětem dalších studií) a následně s dalším ozařováním pH klesalo důsledkem nárůstu 

koncentrace H+ iontů vznikajících v důsledku radiolýzy vody, redukcí stříbrných iontů a 

vzniklých radikálů, viz rovnice [V. – VII.].  
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0 4 8 12 16 20 24 28 32
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Obr. 4. Závislost pH na dávce vzorků ozářených GZ a UE.  

 

 
Obr. 5. Závislost delty absorbance (vynásobené zřeďovacím koeficientem) na vlnové délce a dávce vzorků 

ozářených UE – obr. vlevo. Obrázek vpravo popisuje chování vzorku po 11 dnech.  
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Jak je na obrázku vlevo v Obr. 5. vidět, s rostoucí dávkou se mění poloha absorpčního 

maxima, což poukazuje na různou distribuci velikosti částic při dodané dávce. Z obrázku 

vpravo v Obr. 5. je vidět, že absorbance v čase klesá. Důvodem je shlukování částic a jejich 

sedimentace a případně jejich rozpouštění.  

 

 
Obr. 6. Difraktogram 

 
 Z integrální pološířky píku v difraktogramu mezi 37° a 38° (Obr. 6.) byla vypočtena 

velikost Ag-NPs. Její hodnota činí (12  2) nm.  

UV-fotolýza: 

 

 
Obr. 7. Fotolytická příprava Ag-NPs.  

 

 UV-fotolýza roztoků, kde jako stabilizátor byl využit BRIJ, byla provedena ve 

fotochemickém reaktoru se čtyřmi 25W UV-výbojkami. Jak je vidět z Obr. 7., tvorba Ag-NPs 

byla pozorována již po 10 minutách ozařování a jejich tvorba ustala prakticky po 50 minutách 

ozařování. Absorpční maximum bylo stanoveno kolem 430 nm.  
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Závěr 

Ze studie radiační syntézy Ag-NPs připravovaných pomocí GZ, UE a UV-Z lze 

vyvodit tyto závěry:  

Ag-NPs vzniká i za přítomnosti kyslíku. Při UV fotolýze produkce Ag-NPs výrazně 

poklesla asi po 30 minutách. Hodnoty pH u většiny vzorků po ozáření zpočátku vzrostly a 

poté s rostoucí dávkou klesaly. Nejproduktivnější metodou pro přípravu nanostříbra se v této 

studii jeví ozařování UE. Při ozařování v GAMMACELu se tvoří velké Ag-NPs, které rychle 

sedimentují. Při ozařování na lineárním urychlovači se absorbance vzorků po určitém čase 

snižuje. U vybraného vzorku ozářeného UE dávkou 32 kGy byla stanovena velikost vzniklých 

Ag-NPs na (12  2) nm.  
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Abstract 

Glycosylation is a frequent post-translational modification of proteins that affects many of their 
functions. Aberant glycoforms have been observed in many pathological conditions. Knowledge of glycan 
structures can lead to better understanding of molecular basis of many diseases. Heated ESI coupled with high-
resolution Fourier transform mass spectrometry (LTQ Orbitrap) and MALDI TOF/TOF were used to analyze 
complex N-glycan standards with free reducing ends (disialo-diantennary and asialo-triantennary) as well as 
representative PA-labeled N-glycans isolated from human serum by HPLC. Structures were confirmed by 1H 
NMR analysis and compared with the Glycome database. The different combinations of ion sources results in 
various fragmentation patterns. Compared to the MALDI technique, free glycans were not losing labile sialic 
acids so easily in the ESI source. Additionally, the effect of sample derivatization on acquired signals is 
discussed. In the MALDI source, the linkage-specific ethyl esterification leads to reduced adduct and fragment 
formation and enhanced stability of sialic acids.  

 

Keywords: N-linked glycans; MALDI TOF/TOF, ESI; FT-MS; glycan fragmentation   

 

Introduction 

Glycosylation is one of the most common post-translational modifications in 

eukaryotic cells, extending the function of a single gene product [1]. In the human body, more 

than half of all proteins and most of the membrane and secretory proteins [2] are glycosylated.  

250 – 500 genes, representing 1 – 2 % of human genome, participate in glycosylation 

machinery [3]. Over the last few decades, a relationship between aberrant glycosylation and 

many disorders has been observed, including chronic inflammatory diseases [4], 

immunodeficiences, hereditary, neurodegenerative and cardiovascular diseases, as well as 

cancer [5]. Abnormalities in glyco-profile were observed in samples from patients of 

Alzheimer disease [6] and in various biomarkers of oncological diseases were confirmed, that 

the oncogenesis correlates with the changes in oligosaccharide structures [7]. 

Development of the methods of modern mass spectrometry with high resolution and 

mass accuracy has led to its use in analyzing glycans for both profiling and structural studies. 

Completing the available information about glycan structures can help to understand the 

molecular basis of many still not completely understood diseases and thus can lead to 
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development of new diagnostic methods in various pathological conditions [8]. 

 

Material and methods 

Standard complex N-glycans: Asialo-triantennary Hex3HexNAc3(Hex3HexNAc2) and 

disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) N-glycans with free reducing ends 

were purchased from Carbosynth Ltd. (UK). From each N-glycan standard, 500 ng was used 

for ESI FT-MS, 10 ng for MALDI TOF/TOF and 10 µg for 1H NMR analysis. 

Human serum and transferrin N-glycans: After proteolytic digestion, glycopeptides 

from 1.5 ml of human serum from healthy individual or from 5 mg of immuno-purified 

transferrin (Sigma Aldrich, USA) were isolated by anion-exchange chromatography and 

subjected to peptide-N-glycosidase F digestion. Released glycans were separated from 

peptides by anion-exchange chromatography, separated by solid-phase extraction on non-

porous graphitised carbon and fluorescently labeled with 2-aminopyridine (PA). N-glycans 

were fractionated by hydrophilic interaction anion-exchange (HIAX) HPLC on a Dionex 

IonPac AS11 column, which showed the most specific separation of the complex mixture. 

Single fractions were individually analyzed by MALDI-TOF/TOF. A representative sialylated 

structures were subject to linkage specific ethyl esterification of terminal sialic acids. To 

stabilize the molecules and differentiate between α(2→3)- and α(2→6)- isomers, 1-ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) as carboxyl group activator, and 

hydroxybenzotriazole (HOBt) as coupling reagent, dissolved in ethanol, were used. 

MALDI-TOF/TOF analysis; 1 µl of representative PA-labeled N-glycan HPLC 

fractions or 10 ng of N-glycan standards were applied on Ground Steel target plate (Bruker 

Daltonics, USA) as 1:1 with ATT (matrix) solution. Samples were analysed by 

UltrafleXtreme (Bruker Daltonics, USA) in both reflectron positive and negative for MS and 

MS/MS (LIFT, CID) modes. Acquired raw spectra were processed and analyzed by 

FlexAnalysis, GlycoWork Bench and ProteinScape softwares (Bruker Daltonics, USA) and 

also manually. 

ESI-FT analysis: 500 ng of each N-glycan was dissolved in 300 µl of 30% acetonitrile 

in 5mM ammonium acetate pH 7.0 and directly injected into LTQ Orbitrap Velos Pro 

(Thermo Scientific, USA). The spectrometer was equipped with heated ESI (H-ESI) ion 

source at 350°C capillary temperature and 3.5 kV spray voltage and analyzed in both positive 

and negative modes. For MS/MS fragmentation, high-energy collision dissociation (HCD) 

was selected with normalized collision energy of 60 %. Acquired raw data were processed in 
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Xcalibur (Thermo Scientific, USA) and analyzed by SimGlycan softwares (PREMIER 

Biosoft, USA). 
1H NMR analysis: 10 µg of standard N-glycan was dissolved in 60 µl of 0.4 µM 

solution of TSPd4  (internal standard) in D2O. NMR spectra were measured at 600 MHz on 

Varian VMNRS NMR spectrometer equipped by 13C enhanced salt tolerant HCN cold probe 

at 25 °C. In 1H NMR spectra a residual water signal was suppressed by PRESAT. For signal 

assignments literature data have been used [9]. 

 

Results and discussion 

The highest signals from a neutral asialo-triantennary Hex3HexNAc3(Hex3HexNAc2) 

N-glycan were acquired when sample was analyzed in reflectron positive mode (MALDI 

TOF), or positive HR-ESI (LTQ Orbitrap) mode. More complex was analysis of a negatively 

charged disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) N-glycan, which had the 

highest signal intensities in reflectron negative (MALDI TOF) or negative HR-ESI mode 

(LTQ Orbitrap), due to presence of terminal sialic acids. When comparing to MALDI spectra, 

the double charged peak [M-2H]2- is the most abundant one in HR-ESI spectrum. Analysis of 

sialylated N-glycan in positive mode resulted in high signal/noise ratio and poor signals; 

analysis in negative mode resulted in in-source formation of adducts and fragments. Linkage 

specific ethyl esterification of terminal sialic acids enabled to stabilize the molecules and 

clearly differentiate between α(2→3)- and α(2→6)- isomers (Fig. 1).  

 
Fig. 1. MS/MS (LIFT) positive MALDI TOF/TOF spectrum of PA-labeled, linkage-specific derivatized 
disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2), most abundant N-glycan isolated by HIAX 

HPLC from human transferrin.  
Fragmentation pattern of the parent ion (m/z 2380.007) proved both linkages of sialic acids in α(2→6)- positions. 

Peak at m/z 706.980 represents the typical structure of N-glycan antenna, consisting of N-acetylglucosamine, 
galactose and ethyl ester, formed from α(2→6)-linked terminal sialic acid (+ 28 Da).  

 
 

High-energy collision dissociation (HCD) led to absolutely different fragmentation 
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pattern of analyzed N-glycans. Acquired spectra were analyzed with Xcalibur and GlycoWork 

Bench software to assign the signals to structures. Opposite to CID and LIFT fragmentations, 

in HCD cross-ring fragments were formed predominantly (Fig. 2).  

 
Fig. 2. High-energy collision dissociation (HCD) negative MS/MS spectra of parent ion representing 
disialo-biantennary NeuAc2Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) standard N-glycan with free reducing end. 

Compared to MALDI ionisation, fragmentation pattern of parent ion at m/z 1110.40 consisted of double charged 
and cross-ring fragments formed as a result of the lability of the terminal sialic acids.  

 

To prove the mass spectrometric results, standard N-glycans with free reducing ends 

were analyzed by 1H NMR. Spectra acquired in two characteristic regions (5.3-3.4 ppm and 

2.8-1.2 ppm), confirmed the composition of monosaccharide residues as well as the linkages 

of terminal sialic acids. However, the major disadvantage of this method involves the high 

sample amount required for analysis (sample amount required for single 1H NMR analysis is 

20-times higher than the amount required for FT- ESI analysis). Therefore, mass spectrometry 

combined with derivatization techniques is an optimal method offering the most precise 

informations about glycan structures. 

 

Conclusion 

The different combinations of ion sources with preselection and fragmentation devices 

results in various fragmentation patterns and adducts. Cross-ring and double charged 

fragments are forming in HCD electrospray ionisation, in MALDI only singly charged „B“ 

and „Y“ ions are predominantly formed. 

Linkages between monosaccharide residues can be determined by 1H NMR, while 

linkages of terminal sialic acids are shown by specific ethyl esterification of their carboxyl 

groups [10]. This method also reduces adduct and fragment formation in the ion source and 
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enhances the stability of sialic acids. 

Compared to the MALDI technique, free glycans were not losing labile sialic acids so 

easily in the ESI source. Generally, sialic acids are amongst the N-glycan modifications, 

which change quantitatively or qualitatively during pathogenesis [11]. In-source losses of 

sialic acids should be eliminated in the method development, as these losses could lead to 

false positive or false negative results.  

Fluorescent PA-labeling improves core fragmentation and intensities of signals 

acquired in MALDI spectra as well as enabling the quantification of every single fraction in 

the HPLC chromatogram. Usually the quantification of selected structures is essentia in 

finding the significant difference between pathological and healthy samples. 

Analysis of acquired spectra is simplified when performed with appropriate software 

tools, due to variable fragmentation patterns of both neutral and charged N-glycans; 

nevertheless, manual interpretation is still very important. Spectral analyses offer precise 

information about the structures of released and isolated glycans. Since data generated by 

presented methods provided crucial information about the glycan structures, application of the 

combination of these analytical approaches could lead to better understanding of molecular 

basis of many diseases.   
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Abstract 

Anaerobic expression of genes involved in sterol uptake in yeast Saccharomyces cerevisiae 
Two plasma membrane ABC transporters, Aus1p and Pdr11p, are responsible for sterol uptake in yeast 

Saccharomyces cerevisiae. It was shown, that their deletion completely abolishes sterol utilization from media. 
This results in lethal phenotype in conditions, where cells are not able to synthesize ergosterol, i.e. in 
anaerobiosis. We found that yeast growth in anaerobic medium supplemented with cholesterol cause manifold 
raise of expression of genes AUS1 and PDR11, in comparison with growth on ergosterol. Interestingly, as low as 
5% supplementation of ergosterol in mixture with cholesterol lowers the AUS1 expression to 50%. 

 

Keywords: sterol uptake; sterol sparking.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Využívanie externých sterolov je jedným z mechanizmov rezistencie patogénnych 

húb. Napríklad kvasinka Candida glabrata, ktorá je častým oportunistickým patogénom u 

pacientov so zníženou imunitou, si za normálnych podmienok v ľudskom organizme 

syntetizuje vlastný ergosterol. No v prípade, keď je jeho syntéza zablokovaná pôsobením 

azolových antimykotík, dokáže C. glabrata ďalej prežívať vďaka schopnosti importovať a 

využívať ľudský cholesterol [1].  

V našej práci skúmame import sterolov u dosiaľ najlepšie charakterizovanej kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae. V aeróbnych podmienkach si táto kvasinka syntetizuje vlastný 

ergosterol, no na rozdiel od C. glabrata nedokáže v prítomnosti kyslíka importovať externé 

steroly aj keby to malo pre ňu letálne dôsledky. Tento fenomén sa nazýva „aeróbna exklúzia 

sterolov“. Na druhej strane pri hypoxických až anaeróbnych podmienkach je tento blok 

uvoľnený a dochádza k importu sterolov. Tento import je regulovaný najmä anaeróbnymi 

transkripčnými faktormi Upc2p, Ecm22p a Sut1p, ktoré sú vo všeobecnosti zodpovedné za 

reguláciu metabolizmu v neprítomnosti kyslíka. Práve pri štúdiách s nadexpresiou génu UPC2 

boli identifikované gény pre potenciálne importéry sterolov - AUS1 a PDR11. Dosiaľ 

publikované dáta o expresii AUS1 a PDR11 pochádzajú len z celogenómových štúdií, 

väčšinou v súvislosti s prítomnosťou kyslíka alebo nadexpresiou transkripčného regulátora 

Upc2p [2, 3]. Závislosť expresie od samotného príjmu sterolov, deji pri ktorom sa 
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predovšetkým predpokladá účasť produktov AUS1 a PDR11 nebola doposiaľ takmer vôbec 

študovaná. 

V tejto práci sa tiež zaoberáme takzvaným „sparking sterol“ efektom [4]. Tento jav 

spočíva v tom, že aj sterol, na ktorom kvasinky v anaerobióze bežne nerastú alebo rastú len 

veľmi pomaly (cholestanol, sitosterol), dokáže podporiť rast v prípade, že je v rastovom 

médiu prítomný ergosterol (sparking sterol) v rádovo nanomolárnych koncentráciách. Táto 

skutočnosť naznačuje, že ergosterol plní úlohu akejsi signálnej molekuly, zatiaľ čo nie-

kvasinkový sterol slúži bunkám na podporu štruktúrnych funkcií ako sú stavba bunkových 

membrán. Výsledky Dahl a kol. [5] naznačujú, že stopové množstvá ergosterolu slúžia 

v bunkovom cykle kvasiniek ako nutričný signál, pôsobiaci obdobne ako rastový faktor alebo 

hormonálne signály v mnohobunkových organizmoch. Nás zaujíma, ako sparking efekt 

ovplyvňuje rast kvasiniek a expresný profil génov vystupujúcich v príjme sterolov. Ako 

sparking sterol sme v našich experimentoch použili ergosterol a v úlohe štruktúrneho sterolu 

otestovali živočíšny sterol – cholesterol. 

 

Materiál a metódy 

Mikroorganizmy: Saccharomyces cerevisiae kmeň BY4741 (MATa; his3∆1; leu2∆0; 

met15∆0; ura3∆0) 

Primery: použité pre kvantitatívnu PCR 

AUS1 
5'-CCAGGTCCTCTGCAAGAAAT-3' 

5'-CTGTTTCCGTGATAGGTTGC-3' 

PDR11 
5'-ATGGCGTATGTACTCCCAAG-3' 

5'-GCGTTTCCATAGCTACGGAT-3' 

UPC2 
5'-AGTTCAGCTGCAGCAGTATC-'3 

5'-CCTTCCTCATCGTTAGGTTG-3' 

ECM22 
5'-CGTTCCTCCATCCGTATCCA-3' 

5'-GCCATGTTTGGGTGGTTGTT-3' 

SUT1 
5'-CTCCCCAATGTTTCCCTGCT-3' 

5'-GCGCACTCATTACTGTCAGC-3' 

DAN1 
5'-GCGATTTCACCACCATGTTG-3' 

5'-TGAAGTGGAGGTGGAAGAAG-3' 

TIR1 
5'-CTATTGCTGCTTTGGCTTCC-3' 

5'-GCGGAAGCTAAAGCCATACC-3' 

ACT1 
5'-ACCGCTGCTCAATCTTCTTC-3' 

5'-GGTCAATACCGGCAGATTCC-3' 

IPP1 
5'-ATGAAGGTGAGACCGATTGG-3' 

5'-CTGGCTTACCATCTGGGATT-3' 

TFC1 
5'-GCTGGCACTCATATCTTATCG-3' 

5'-GGTGGTGGCTTTGGTACATT-3' 
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Príprava anaeróbnych médií: Z kompletných YPD médií (2% glukóza, 2% peptón, 1% 

kvasničný autolyzát) pufrovaných fosfátovo-citrátovým tlmivým roztokom (pH 5; 0,1 M 

Na2HPO4·12H2O, 0,05 M monohydrát kyseliny citrónovej) sme varom odstránili kyslík. 

Atmosféru vo vzduchotesných fľaškách sme následne vymenili za dusík krátkym prefúkaním 

čistým dusíkom a na odstránenie zvyškového kyslíka  sme pridali redukčné činidlá Na2S (0,1 

mM) a cysteín (0,3 mM). Anaeróbne médiá sme suplementovali sterolmi (20 µg/ml): 

cholesterol (CH), ergosterol (E), cholesterol:ergosterol 99:1 (1% E), cholesterol:ergosterol 

95:5 (5% E). Ako negatívnu kontrolu sme použili prídavok zmesi Tween 80 a etanolu 1:2 

(TW), ktorý zároveň slúži v anaeróbnych experimentoch ako zdroj nenasýtených mastných 

kyselín. V tejto zmesi boli tiež rozpustené steroly uvedené vyššie.  

Izolácia RNA: Celkovú RNA sme izolovali pomocou kitu GeneJET RNA Purification 

Kit (ThermoScientific). V izolovanej RNA (2µg) sme pomocou PCR prepísali mRNA do 

cDNA. V kvantitatívnej PCR bola použitá 10x riedená cDNA. 

Kvantitatívna PCR: Kvantitatívnou PCR sme zmerali mieru expresie génov AUS1, 

PDR11 (gény pre potenciálne importéry sterolov); UPC2, ECM22, SUT1 (gény pre ich 

transkripčné faktory); DAN1 a TIR1 (gény pre proteíny bunkovej steny). Ako referenčné 

hodnoty sme použili priemer nameranej miery expresie pre takzvané „housekeeping“ gény 

ACT1, IPP1 a TFC1, ktorých expresia sa pri rôznych podmienkach v čase mení len 

minimálne. Namerané hodnoty expresie v anaerobióze sme porovnali s expresiou po 24-

hodinovom raste v aeróbnych podmienkach. 

 

Výsledky a diskusia 

Meranie expresie génov pre potenciálne importéry sterolov - AUS1 a PDR11 ukázalo, 

že po 24-hodinovom raste (24 hodín zodpovedá skorej stacionárnej rastovej fáze) 

v anaeróbnych podmienkach je ich expresia niekoľko násobne vyššia pri suplementácii 

cholesterolom v porovnaní s ergosterolom (obrázok 1). Táto skutočnosť naznačuje, že 

cholesterol je rozpoznávaný kvasinkami ako menej vhodný sterol, preto aj keď sa kvasinky už 

delia menej intenzívne, stále dochádza k snahe importovať externé steroly. Rozdiely 

v expresii pri rôznej suplementácii sú oveľa výraznejšie u AUS1 ako u PDR11.   
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Obr. 1. Miera expresie génov AUS1 a PDR11 po 24-hodinovom anaeróbnom raste  – expresia bez sterolu 

(TW), pri suplementácii cholesterolom (CH) a pri suplementácii ergosterolom (E). 
 

Ďalej sme študovali expresiu regulátorov transkripcie AUS1 a PDR11 (Obr. 2). Miera 

expresie UPC2 a SUT1 je podobne ako u AUS1 nižšia v prítomnosti ergosterolu v médiu, 

v porovnaní s cholesterolom prípadne žiadnym sterolom. Expresia ECM22 sa naopak zvyšuje. 

Zaujímavé je, že napriek tomu že homológne proteíny Upc2p a Ecm22p sú považované za 

aktivátory biosyntetickej dráhy ergosterolu pozorovali sme, že expresia génu ECM22 má 

opačný trend ako expresia AUS1, čo by mohlo naznačovať, že Ecm22p je represorom 

transkripcie AUS1. 
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Obr. 2. Miera expresie génov pre anaeróbne transkripčné faktory po 24-hodinovom anaeróbnom raste  – 

expresia bez suplementácie sterolom (TW), pri suplementácii cholesterolom (CH) a pri suplementácii 
ergosterolom (E). 

 
Z našich pozorovaní vyplýva, že štandardný kmeň BY4741 rastie v anaerobióze 

pomalšie ak je médium suplementované cholesterolom, v porovnaní s ergosterolom 

(tabuľka 1). V médiu s cholesterolom sa počet kvasiniek za 24 hodín zdvojnásobil približne 

2,5-krát, zatiaľ čo v médiu s ergosterolom to bolo až 6,5-krát. Pridávaním malých množstiev 

ergosterolu k suplementácii cholesterolom sme zistili, že už 5-percentný podiel ergosterolu 

signifikantne zrýchli delenie kvasiniek (5x za 24 hodín). Takéto množstvo sterolu nie je 

dostatočné aby podporilo rast ako štruktúrny sterol, preto tu pravdepodobne zohráva úlohu 

sparking efekt. 

 
Tab. 1 Nárasty kvasiniek v anaerobióze pri rôznej sterolovej suplementácii – Uvedené číselné hodnoty 
zodpovedajú počtu generácii, resp. počtu zdvojení množstva buniek so štandardnou odchýlkou. Nárasty po 6 
a 24 hodinách bez suplementácie sterolom (TW), pri suplementácii cholesterolom (CH), pri suplementácii 
ergosterolom (E), pri suplementácii zmesou ergosterol:cholesterol 1:99 (1% E) a pri suplementácii zmesou 

ergosterol:cholesterol 5:95 (5% E). 
 

 6 h 24 h 

T 1.88 ± 0.38 3.64 ± 0.15 

C 1.01 ± 0.14 2.55 ± 0.28 

1% E 1.03 ± 0.36 3.37 ± 0.16 

5% E 1.43 ± 0.11 5.09 ± 0.09 

E 2.66 ± 0.21 6.58 ± 0.06 

 

Zaujímalo nás, či sa sparking efekt ergosterolu prejaví aj zmenou miery expresie 

AUS1. Prekvapivo už pri jednopercentnom podiele ergosterol dokázal znížiť expresiu AUS1. 

No ešte výraznejší efekt sme dosiahli prídavkom 5% ergosterolu (v zmesi s cholesterolom), 

ktorý mal za následok až 50% zníženie miery expresie AUS1. Takto výrazný efekt je v súlade 

s predpokladom, že ergosterol má funkciu signálnej molekuly, ktorá pravdepodobne 

umožňuje využívanie iných sterolov, čím zlepšuje rast a znižuje potrebu importu. 
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Obr. 3. Vplyv sparking efektu ergosterolu na expresiu AUS1 – Pri prídavku 5% ergosterolu (5% E) dochádza 

k 50% poklesu expresie AUS1 v porovnaní s expresiou pri suplementácii cholesterolom (CH). 
 

Záver 

Meraním anaeróbnej expresie génov pre potenciálne importéry sterolov u S. cerevisiae 

sme zistili, že expresia týchto génov je niekoľkonásobne vyššia pri raste v médiu 

suplementovanom cholesterolom v porovnaní s médiom s ergosterolom. Tento výsledok 

naznačuje, že cholesterol je menej vhodným sterolom pre kvasinku, čo potvrdzujú aj rastové 

experimenty. Táto skutočnosť má pravdepodobne súvis so zistením, že väčšina prijatého 

externého cholesterolu je esterifikovaná a ukladaná do lipidových partikúl. Ďalej sme ukázali, 

že anaeróbna expresia génu ECM22 je vyššia pri raste na ergosterole v porovnaní s rastom na 

cholesterole, prípadne bez sterolu. Keďže trend je u UPC2 presne opačný, môže to znamenať, 

že Ecm22p je represorom transkripcie AUS1/PDR11. Potvrdili sme, že sparking efekt 

ergosterolu má vplyv nielen na rast kvasiniek, ale aj na mieru expresie génu pre potenciálny 

importér sterolov Aus1p. 
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Abstract 

 Preparation of sorbent containing biopolymer chitosan 
Nowadays, the widely used sorption methods are which use organic ion exchangers and inorganic 

sorbents. The inorganic sorbents are highly selective for the determined ions and highly resistant to radiation, 
their use is restricted by technological parameters of these materials. Universal method for extraction of 
radionuclides does not exist. In recent years use of biosorbents comes to the fore, among which we can include 
the compounds based on chitosan. The materials of the natural biopolymer chitin and chitosan have in their 
structure a number of functional groups and have high sorption capacity. One of the shortcomings of chitosan is 
its relatively poor stability in an aqueous acid solution. Therefore, methods for its crosslinking have been 
proposed to increase its chemical stability. The work was focused on the preparation of biopolymer chitosan with 
a suitable crosslinking agent – glutaraldehyde, with a future aim to characterize its sorption properties for 
determination of anthropogenic radionuclides Pu and Am. 
 

Key words: Chitosan; Crosslinking; Glutaraldehyde; Polymerization 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chitosan zo sumárnym vzorcom ((1→4)-2-aminno-2-deoxy-ß-D-glukán) je 

kryštalický biopolymér, ktorý patrí medzi polysacharidy. Chitosan sa skladá z D-

glukózaamínu a N-acetyl-D-glukózaamínu. Priemerná molekulová hmotnosť polysacharidu je 

106 Daltonov zo stupňom polymerizácie 104 [1]. Chitosan je pripravovaný z prírodného 

polysacharidu - chitínu, ktorý je druhým najrozšírenejším polysacharidom po celulóze. 

Chitosan sa v prírode vyskytuje len vo veľmi malom množstve v niektorých typoch húb z 

rodu Zygomicetes Aspergillus a Mucor [2]. 

Chitosan má dobré biologické vlastnosti, je biodegradovateľný, biokompatibilný, nie 

je toxický a má výborné antibakteriálne vlastnosti. Svojimi vlastnostiam umožňuje použitie 

v rôznych odboroch zahŕňajúcich farmaceutický priemysel, medicínu, biotechnológiu, 

poľnohospodársky, potravinársky a papierenský priemysel, kozmetickú výrobu i rôzne iné 

odvetvia chémie, ako aj rádiochémie [1,3].  

Chitosan má silne bázické vlastnosti, je nerozpustný vo takmer všetkých v praxi bežne 

využívaných organických rozpúšťadlách a vo vode. Je však dobre rozpustný v rôznych 

anorganických i organických kyselinách, napr. v bežne používaných kyselinách - kyseline 

chlorovodíkovej, kyseline dusičnej, kyseline iodovodíkovej, kyseline bromovodíkovej, 

kyseline mravčej, kyseline octovej atď. Rozpustnosť chitosanu je závislá od mnohých 
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faktorov ako je pH,  závisí na stupni deacetylácie, spôsobe prípravy, od jeho molekulovej 

hmotnosti  a aj od samotného iónového zloženia daného roztoku. V závislosti od hodnoty pH 

vytvára pórovité, vláknité substancie, gély. Pri hodnote pH~7 je chitosan nerozpustný. Taktiež 

je nerozpustný pri teplote miestnosti v koncentrovanej kyseline sírovej, ako aj v jej zriedenom 

roztoku. Nerozpustnosť chitosanu v zriedených kyselinách je dôsledok protonizácie 

aminoskupiny. 

Na zabránenie rozpustenia chitosanu vo vodných roztokoch kyselín bola navrhnutá 

metóda tzv. sieťovania. Pri sieťovaní vznikajú polymérne reťazce. Pôvodný odhad bol, že 

práve sieťovaním polyméru chitosanu nastane výrazný pokles jeho adsorpčnej kapacity, a to 

v dôsledku vzniku nových chemických väzieb na predpokladaných adsorpčných miestach. 

Vedcom sa však podaril úspešne tento mýtus vyvráť. Bolo dokázané, že sieťovaním chitosanu 

a jeho príprave na báze gélov (nerozpustné vo vodných roztokoch) ostáva jeho adsorpčná 

kapacita zachovaná [4,5]. Vývoj nových sorbentov je založený hlavne na štúdiu fyzikálnych a 

chemických vlastností pripravených nových materiálov a ďalšej možnosti identifikácie 

spôsobov, akými možno zlepšiť rôzne technológie používané pri spracovaní rôznych 

odpadov, ako aj analytické metódy  používané pri monitorovaní zložiek životného prostredia. 

Do umelo produkovaných odpadov zahŕňame aj kvapalné rádioaktívne odpady.  

Cieľom práce bolo pripraviť sorbent s obsahom biopolyméru chitosanu s vhodným 

sieťovacím činidlom - glutaraldehydom s predpokladom ďalšieho štúdia správania sa 

rádionuklidov a ich sorpcie s vodných roztokov na pripravenom sorbente. 

 

Materiál a metódy 

Principiálne existuje viacero spôsobov prípravy sorbentu s obsahom biopolyméru 

chitosanu. Zvolil sa postup sieťovania podľa článku od autorov L. Poon, L. D. Wilson a S. 

Younus, ktorí používali ako sieťovacie činidlo glutaralaldehyd. Sieťovanie chitosanu bolo 

uskutočnené v rôznom hmotnostnom pomere chitosanu a glutaraldehydu, množstvo použitého 

chitosanu bolo vždy nemenné. Boli použité 2 g chitosanu v hmotnostnom pomere chitosanu a 

glutaraldehydu 1:1, 1:2 a 1:3 čo prestavovalo 0,7 cm-3; 1,4 cm-3 a 2,1 cm-3 glutaraldehydu. Pri 

syntéze sorbentu v popisovanej práci sa zvolil ako vhodný pomer chitosanu a glutaraldehydu 

1:1. Pripravilo sa 200 cm-3 2 % roztoku kyseliny octovej, do ktorého sa pridali 2 g chitosanu. 

Viskózna zmes vznikala po dobu 12 hodín za stáleho miešania na elektrických miešačkách pri 

teplote miestnosti. pH zmesi, ktorá vznikla po 12 hodinách miešania bolo ~4. Ďalším krokom 

bola príprava vhodných reakčných podmienok - úprava pH s 0,01 mol·dm-3 roztokom NaOH 

do výsledného pH ~ 5; 6. Po úprave pH sa pridalo požadované množstvo sieťovacieho činidla 
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- 50 % glutaraldehydu. Gél vznikal po dobu 1 hodiny. Takto vzniknutý gél- produkt 

sieťovania sa nechal postáť cez noc. Záverečným krokom v procese sieťovania bola úprava 

pH s 2  mol·dm-3 roztokom NaOH. Roztok NaOH sa pridával do gélovej fázy, vzniknutej po 

sieťovaní, po kvapkách 3-4 hodiny, pokým nevznikla oranžovo-hnedá suspenzia s pH~ 7 a 

nezačali s roztoku vypadávať drobné kryštáliky. Výsledný produkt sa premýval 500 cm-3 

destilovanej vody a následne s 50 cm-3 studeného acetónu. Produkt sa podľa potreby rozdrvil 

a nechal sušiť na vzduchu 48 hodín. Záverečným krokom bolo sušenie výsledného produktu 

pri teplote 50 °C s sušiarni [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas prípravy bola pri vzorkách 1 až 4 získaná zmes s viskóznou konzistenciou. 

Vzorky 5 a 6 boli pripravované s novým balením chitosanu a nastalo úplné  rozpustenie 

chitosanu v prostredí kyseliny octovej. Vzniknutá viskózna zmes (zvorky1-4), kvapalná 

vzorka (vzorky 5-6) mala pri výsledné pH= 3-4 – pH bolo merané Lakmusovým papierikom. 

Nasledovala úprava vzorky postupným pridávaním roztoku NaOH. V tomto kroku nedošlo 

k žiadnej pozorovateľnej zmene. pH po úprave bolo v rozmedzí 5-6 - pH bolo opäť merané 

Lakmusovým papierikom. Následným krokom bolo pridanie potrebného množstva 

glutaraldehydu, ihneď po pridaní glutaraldehydu začal roztok nadobúdať gélovitú 

konzistenciu. Gél vznikol za približne 1 hodinu a nechal sa ešte postáť cez noc. Následne sa 

upravilo opäť pH s roztokom NaOH na pH~ 7. Pridávanie roztoku NaOH prebiehal po dobu 

3-4 hodín v závislosti na vzorke. Vzorka 1-4 dosiahla pH v okolí neutrality a vznikol hustý 

oranžový gél. Vzorky 5, 6 sa výrazne líšili po úprave pH,  vylúčili sa z roztoku malé oranžové 

kryštáliky. Vzorka 4 sa pri úprave pH rozpustila a neizoloval sa produkt. V záverečnom kroku 

po sušení vznikol pri každej vzorke, okrem vzorky č. 4 kryštalický produkt oranžovo-hnedej 

farby. Produkty sa odlišovali veľkosťou vzniknutých kryštálov- zŕn. Vzorky 1 až 4 boli 

podrobené na záver intenzívnu drveniu na dosiahnutie menšej (jednotnej veľkosti kryštálov- 

zŕn). Vzorky 5 a 6 boli po jemnom drvení práškovitej konzistencie. 
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Tab. 1  Prehľad výťažkov po sieťovaní chitosanu s glutaraldehydom 
 

 
Pomer 

C:G 

Hmotnosť C 

[g] 

Objem G 

[cm-3] 
výťažok 

Vzorka 1 1:1 4 1,4 1,42 g 

Vzorka 2 1:1 2 0,7 2,12 g 

Vzorka 3 1:2 2 1,4 2,25 g 

Vzorka 4 1:1 2 0,7 ------ 

Vzorka 5 1:1 6 2,1 6,42 g 

Vzorka 6 1:1 4 1,4 5,34 g 

 

Tab. 1 popisuje prehľad výťažkov pri sieťovaní chitosanu s glutaraldehydom. Prvý 

stĺpec popisuje označenie a poradové číslo vzorky. V druhom stĺpci je popísaný pomer C- 

chitosanu a G- glutaraldehydu. V ďalších dvoch stĺpcoch sú popísané hmotnostné a objemové 

hodnoty použitých látok na sieťovanie. Posledný stĺpec predstavuje výťažok – výslednú 

hmotnosť produktu po ukončenom procese sieťovania a po vysušení. 

 

Záver 

Napriek tomu, že bol vždy použitý rovnaký postup pri príprave vzorky nedosiahol sa 

rovnaký výsledok. Ako sľubný produkt pre ďalšie použitie na charakterizáciu sorpčných 

vlastností pre stanovenie antropogénnych rádionuklidov Pu a Am sa javí vzorka 5 a 6. 

Nakoľko pri druhej úprave pH spĺňali podmienky deklarujúce autormi L. Poon, L. D. Wilson 

a S. Younus. 
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Abstract 

A study of sorption of pertechnetate anion on chitosan 
Chitosan is one of the natural materials of biological origin. The sorption of pertechnetate anions from 

aqueous solutions on chitosan was studied in a batch system. This work was aimed to study influence of the 
contact time, effect of pH and effect of different ions on sorption of pertechnetate anions on chitosan. This 
sorbent was characterized by BET-surface area and potentiometric titration. The point of zero charge (pHpzc) was 
at pH=7.15. The highest percentage of technetium sorption on chitosan was near pH 3. The adsorption capacity 
of chitosan decreased with increase in pH value above 3. In the initial pH range of 4-10, final pHs are the same. 
The selectivity of chitosan for these cations with concentration above 1×10-3 mol·dm-3 was in the order Na+ > 
Ca2+ > Fe3+ > Fe2+. The competition effect of (SO4)

2- towards TcO4
- sorption was stronger than the competition 

effect (ClO4)
- of ions. 

 
Keywords: Chitosan; Pertechnetate anion; Sorption; Selectivity  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rádionuklidy a ťažké kovy sa zaraďujú do skupiny znečisťujúcich látok, ktoré sa 

stanovujú v jednotlivých zložkách životného prostredia. Tieto kontaminanty sa vyznačujú 

rôznymi špecifickými vlastnosťami a účinkami na organizmus. Už pri nízkych koncentráciách 

môžu byť toxické, čo je obzvlášť nebezpečné [1]. V súčasnosti sa zvyšuje množstvo 

vypúšťaných toxických kovov a rádionuklidov do životného prostredia, čo predstavuje vážnu 

hrozbu pre ľudské zdravie i pre ekologický systém. Uloženie rádioaktívneho odpadu je tiež 

stále viac rastúcim problémom nielen pre súčasné, ale i pre budúce generácie. 

 99Tc je produktom štiepneho procesu 235U a 239Pu v jadrových elektrárňach. Do 

životného prostredia sa dostáva testovaním jadrových zbraní, pri nehodách a náhodných 

únikoch odpadových vôd z jadrových elektrární. 99Tc s dobou polpremeny 2,1 x 105 rokov 

a maximálnou beta energiou 292 keV môže vstupovať z úložiska do biosféry po dlhý čas. 

Hlavnou formou technécia v aeróbnych (oxidačných) podmienkach je technecistanový anión 
99TcO4

-, ktorý sa vyznačuje svojou vysokou environmentálnou mobilitou. Chemické formy 

technécia v nižšom oxidačnom stupni sú imobilizované [2 – 4]. 
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Sorpcia, pri ktorej sa využívajú niektoré prírodné materiály biologického pôvodu, je 

alternatívny proces pre efektívne odstránenie iónov kovov z odpadových vôd. Komerčne 

dostupné materiály vhodné na odstraňovanie technécia sú napr. zeolity, bentonity, 

hexakyanoželezitany, oxid ciničitý a mnohé ďalšie [5, 6].  

Chitosan je polyaminosacharid, čiastočne acetylovaný glukozamín, ktorý je hlavným 

produktom deacetylácie chitínu Jeho štruktúra, rozpustnosť, viskozita a reaktivita priamo 

súvisí so stupňom acetylácie. Chitosan patrí medzi prírodný materiál biologického pôvodu so 

schopnosťou viazať ťažké kovy a iné látky prostredníctvom amino - a hydroxylových skupín 

[7]. Chitosan je vhodný  na sorpciu ťažkých kovov z vodných roztokov ako sú cézium, kobalt, 

európium [8]. Ióny kovov sa zo zriedených roztokov absorbujú chelatáciou na amino skupiny 

chitosanu. Táto interakcia iónu s chitosanom sa využíva na dekontamináciu odpadových vôd, 

opätovné získanie vzácnych kovov z roztokov a vývoj nových materiálov a procesov [9]. 

 Táto práca študovala vplyv doby kontaktu, hodnoty pH a konkurenčných iónov na 

sorpciu technecistanového aniónu na chitosan. 

 

Materiál a metódy 

Všetky chemikálie, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. od firmy 

Slavus, s.r.o., Slovenská republika, alebo firmy Lachema n.p., Brno Česká republika. Chitosan 

medium molecular weight (75-85% deacetylovaný) bol dodaný od firmy Sigma-Aldrich, 

Nemecko. 99mTcO4
- z 99Mo/99mTc generátora DRYTEC (2.5 - 100 GBq), GE Healtcare, @ 

1200 GMT sa použil ako rádioindikátor. 

Sorpcia technécia na chitosan sa študovala metódou rádioizotopovej indikácie. Ako 

rádioizotop sa použil 99mTc. Sorpcia bola študovaná vsádzkovou metódou za statických 

a aeróbnych podmienok pri laboratórnej teplote v plastových skúmavkách so zátkou. Sorpčné 

parametre boli určené po pridaní 3 mL vodnej fázy k 30 mg sorbentu. Obidve fázy sa 

premiešavali na laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania. Po sorpcii 

technécia 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 technécia sa sledoval v časovom intervale od 15 min do 180 

min.  

Sorpčné vlastnosti technécia sa študovali v závislosti od hodnoty pH. Roztok s požadovanou 

hodnotou pH od ≈ 2 do ≈ 11 sa pripravil z destilovanej vody a úpravou hodnoty pH pridaním 
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roztoku HCl alebo NaOH a označením 99mTcO4
- bez nosiča. Na meranie hodnoty pH sa použil 

pH meter CPH 51 od firmy Fisher Scientific Co. pred sorpciou (počiatočné pH) a po sorpcii 

(konečné pH). 

Vplyv konkurenčných katiónov na sorpciu technécia sa študoval v rozmedzí koncentrácií 

konkurenčných iónov 1×10-5 - 1×10-1 mol·dm-3.  

Sorpčné vlastnosti chitosanu sa vypočítali podľa nasledovných vzťahov: 
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 · 
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d

+

⋅
=                                  (2) 

 

kde c0 je počiatočná koncentrácia (mol·dm-3), ceq je rovnovážna koncentrácia (mol·dm-3), V je 

objem vodnej fázy (cm3), m je hmotnosť sorbenta (g), a0 je objemová aktivita počiatočného 

roztoku (Bq·cm-3) a a je rovnovážna objemová aktivity roztoku ( Bq·cm-3). 

 

Výsledky a diskusia 

 Špecifický povrch chitosanu bol charakterizovaný metódou BET a potenciometrickou 

titráciou. Merný povrch sorbenta bol 1,2 m2
·g-1. Bod nulového náboja ( pHpzc) bol pri hodnote 

pH = 7,15 (Obr. 1. a Obr. 2.).   
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            Obr. 1. Acidobázická titračná krivka                            Obr. 2. Hustota povrchovho náboja    

 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 15 min do 180 

min pri počiatočnom pH roztoku 2,8. Vplyv doby kontaktu na sorpciu technécia na chitosan je 
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uvedený v tabuľke 1. Sorpcia technécia bola rýchla. Po 15 min kontaktu fáz bolo percento 

sorpcie technécia > 80 %. Pre ďalšie naše experimenty sme si zvolili dobu kontaktu 60 min. 

 
Tab. 1. Percento sorpcie technécia v závislosti od doby kontaktu 

 
doba kontaktu, min 

15 30 60 120 180 

R, % 

80,9 79,3 81,0 80,8 81,2 

 

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. 

Sorpcia technécia na CH bola študovaná pri počiatočnej hodnote pH v intervale od 1,65 do 

11,3 (Obr. 3.). Po 60 min doby kontaktu sa zmeralo konečné pH a aktivita 99mTc v roztoku. 

Najvyššie percento sorpcie bolo pri pH 3. Sorpčná kapacita chitosan sa znižovala zvyšovaním 

nad hodnotu pH 3. V intervale pH 4-10 bolo konečné pH rovnaké.  

 
 

Obr. 3. Percento sorpcie technécia (plný symbol) a konečnej hodnoty pH (prázdny symbol) v závislosti od 
počiatočnej hodnoty pH 

 

Tiež sa sledoval vplyv konkurenčných katiónov Na+, Ca2+, Fe2+ a Fe3+ s koncentráciou 

v rozmedzí 1×10-5 - 1×10-5 mol·dm-3 na sorpciu technécia na chitosan. Sorpcia technécia sa 

znižovala zvyšovaním koncentrácie týchto katiónov v roztoku pri koncentrácii > 1×10-3 

mol·dm-3. Percento sorpcie technécia na chitosan s koncentráciou katiónov < 1×10-3 mol·dm-3 

bolo približne rovnaké. Selektivita chitosanu pre tieto študované katióny bola v poradí Na+ > 

Ca2+ > Fe3+ > Fe2+. Vplyv konkurenčného katiónu Na+ voči TcO4
- je silnejší ako pri ostatných 
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sledovaných katiónoch. Percento sorpcie technécia na cchitosan v závislosti od koncentrácie 

konkurenčných katiónov Na+, Ca2+, Fe2+ a Fe3+ v roztoku je uvedený na Obr. 4a.  

Rovnako sa sledoval vplyv aniónov (ClO4)
- a (SO4)

2- na sorpciu technécia na chitosan.  

Konkurenčný efekt (SO4)
2- voči TcO4

- bol silnejší ako u (ClO4)
- aniónu. Závislosť percenta 

sorpcie technécia na chitosan od počiatočnej koncentrácie konkurenčných aniónov v roztoku 

je prezentovaný na Obr. 4b. 
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                                      a                                                                       b 

Obr. 4. Percento sorpcie technécia na chitosan v prítomnosti konkurenčných katiónov (a) a aniónov (b) 
v roztoku s koncentráciou v rozmedzí 1×10-5 - 1×10-1 mol·dm-3 

 

Záver 

Sorpcia technécia na chitosan sa študovala vsádzkovou metódou pri laboratórnej 

teplote za statických a aeróbnych podmienok. Špecifický povrch chitosanu bol 

charakterizovaný metódou BET a potenciometrickou titráciou. Merný povrch sorbenta bol 1,2 

m2
·g-1. Bod nulového náboja ( pHpzc) bol pri hodnote pH = 7,15 Sledoval sa vplyv doby 

kontaktu, hodnoty pH a vplyv konkurenčných iónov na sorpciu technecistanového aniónu. 

Percento sorpcie technécia bolo po 60 min doby kontaktu > 80 %. Najvyššie percento sorpcie 

bolo pri pH 3. Najvyššia hodnota percenta sorpcie technécia sa zistila pri najnižšej 

koncentrácii 1×10-5 mol·dm-3 konkurenčných iónov v roztoku. Selektivita chitosanu pre 

sledované konkurenčné katióny s koncentráciou > 1×10-3 mol·dm-3 bola v poradí Na+ > Ca2+ > 

Fe3+ > Fe2+. Vplyv konkurenčného katiónu Na+ voči TcO4
- je silnejší ako pri ostatných 

sledovaných katiónoch. Konkurenčný efekt (SO4)
2- voči TcO4

- bol silnejší ako u (ClO4)
- 

aniónu. Z výsledkov možno konštatovať, že chitosan je vhodný sorbent pre imobilizáciu 

technécia z vodných rádioaktívnych odpadov. 
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Abstract 

The effect of Triton X-100 to the Briggs-Rauscher oscillatory reaction 
 The concentration effect of nonionic surfactant (Triton X-100) was investigated on the Briggs-Rauscher 
oscillatory reaction in stirred batch reactor at 25 ± 0,1°C in the absence and the presence of nonionic surfactant. 
Addition of the surfactant influenced the oscillatory parameters: decreasing of the induction period until 
complete disappearance at a certain surfactant concentration, decreasing of the oscillation period, significant 
increase of the oscillation amplitude and a gradual increase of the oscillation numbers. The effects have been 
ascribed to the catalytic effect of the micelle surface. 
 

Keywords: Briggs-Rauscher reaction; Triton X-100; Micelles; Oscillatory parameters 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Briggsova-Rauscherova reakcia[1] je kombináciou Brayovej-Liebhafského reakcie 

a Belousovovej-Žabotinského reakcie. Briggs s Rauscherom pri svojom výskume použili 

peroxid vodíka, kyselinu sírovú a jodičnanové anióny z Brayovej-Liebhafského reakcie, a 

organický substrát (kyselinu malónovú) spolu s redoxným katalyzátorom (mangánaté katióny) 

z Belousovovej-Žabotinského reakcie. V prítomnosti škrobu poskytuje pozoruhodné vizuálne 

oscilácie jódu, odrážajúce periodické zmeny jeho koncentrácie v priebehu reakcie. 

Objasnením jej mechanizmu sa zaoberali Cooke[2], Furrow a Noyes[3], a nezávisle od nich 

DeKepper a Epstein[4], pričom dospeli k veľmi podobným záverom. Navrhnutý skeletový 

mechanizmus pozostáva z dvoch hlavných procesov:  

 IO3
– + 2H2O2 + H+ → HIO + 2O2 + 2H2O       (A) 

 HIO + CH2(COOH)2 → CHI(COOH)2 + H2O       (B) 

Proces (A) môže prebiehať rýchlo radikálovým mechanizmom alebo pomaly, 

neradikálovým mechanizmom o čom rozhoduje aktuálna koncentrácia jodidových iónov. 

Proces (B), pozostávajúci z dvoch krokov: 

 HIO + I– + H+ ↔ I2 + H2O      (B1) 

 CH2(COOH)2 (enol forma) + I2 → CHI(COOH)2 + I– + H+    (B2) 

je kľúčový, lebo spotrebuje tak veľa kyseliny jódnej, že koncentrácia jodidových iónov klesne 

na kritickú hodnotu a neradikálový proces sa prepne na radikálový a generuje oscilácie. 

1109



V práci sme sa zamerali na štúdium vplyvu neiónového tenzidu – Tritonu X-100, na 

hodnoty oscilačných parametrov Briggsovej-Raucherovej oscilačnej reakcie a analýzu 

pozorovaných efektov na základe známeho skeletového mechanizmu. Vplyv micelárneho 

prostredia na Belousovou-Žabotinského reakciu študovali viacerí autori[5,6], ale nikto sa ešte 

nevenoval jeho vplyvu Briggsovu-Rauscherovu reakciu. 

Charakteristickou črtou miciel je, že majú tri odlišné solubilizačné miesta a to: 

hydrofilnú polárnu hlavicu, palisádovú vrstvu hydrofóbnych reťazcov a hydrofóbne jadro. To 

umožňuje existenciu selektívnych interakcií medzi agregovaným systémom a niektorými 

kľúčovými zložkami reakcie, čím sa menia ich efektívne koncentrácie a tak aj priebeh 

reakcie. 

 

Materiál a metódy 

Na sledovanie priebehu Briggsovej-Rauscherovej reakcie v prítomnosti tritonu X-100, 

sme použili potenciometrickú metódu, pričom ako referenčná elektróda sa použila nasýtená 

merkurosulfátová elektróda, indikačnou elektródou bola veľkoplošná platinová elektróda. 

Zmeny potenciálu platinovej elektródy sa merali digitálnym multimetrom nastaveným na 

meranie potenciálu a pripojeným k osobnému počítaču. Všetky merania sa uskutočnili 

v temperovanej sklenenej nádobke cylindrického tvaru, s priemerom 3,6 cm a výškou 5 cm. 

Reakčná nádobka bola prepojená s termostatom, ktorý udržoval konštantnú teplotu reakčného 

systému na hodnote 25 ± 0,1°C. Reakčná zmes sa miešala magnetickým miešadielkom 

pokrytým teflonom, ktorého priemer bol 0,8 cm a dĺžka 2,4 cm, pričom rýchlosť miešania 

reakčnej zmesi bola 50 otáčok za minútu. 

 Reakčná zmes použitá na potenciometrické sledovanie priebehu Briggsovej-

Rauscherovej reakcie obsahovala kyselinu malónovú s koncentráciou 0,05 mol dm–3, síran 

mangánatý s koncentráciou 6,7·10–3 mol dm–3, kyselinu sírovú s koncentráciou 0,1 mol dm–3, 

jodičnan draselný s koncentráciou 0,02 mol dm–3, peroxid vodíka s koncentráciou 1 mol dm–3 

a Triton X-100, ktorého koncentrácia sa menila s ohľadom na kritickú koncentráciu tvorby 

miciel. 

 Všetky použité chemikálie boli čistoty p.a. Na prípravu všetkých roztokov sa použila 

redestilovaná voda. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv Tritonu X-100 na priebeh Briggsovej-Rauscherovej reakcie sa sledoval 

v koncentračnom rozsahu Tritonu X-100 v reakčnej zmesi od 5,0·10–5 mol·dm–3 do            
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2,5·10–3 mol·dm–3 (Kritická koncentrácia tvorby miciel Tritonu X-100 v destilovanej vode je 

3,0·10–4 mol·dm–3[7]). 

Priebeh oscilačných chemických reakcií s rôznou koncentráciou Tritonu X-100 sa 

sledoval potenciometricky, pričom, sa získali nasledujúce závislosti potenciálu indikačnej 

elektródy od časového priebehu reakcie: 
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Obr. 1. Časový priebeh Briggsovej-Rauscherovej reakcie s rôznym prídavkom Tritonu X-100 

 
Z jednotlivých priebehov Briggsovej-Rauscherovej reakcie v prostredí Tritonu X-100 

vidieť, že prítomnosť uvedenej povrchovo-aktívnej látky v reakčnej zmesi ovplyvňuje 

hodnoty jej oscilačných parametrov. 

Dĺžka indukčnej periódy sa prakticky nemení pred dosiahnutím kritickej micelárnej 

koncentrácie (CMC) Tritonu X-100 (3·10–4M), s ďalším rastom koncentrácie exponenciálne 

klesá a  pri koncentrácii 2,5·10–3 mol·dm–3 indukčná perióda úplne zanikne. Podobne sa mení 

s rastúcou koncentráciou Tritonu X-100 aj dĺžka oscilačnej periódy (meraná medzi treťou a 

štvrtou osciláciou v každom priebehu). Výrazne začína klesať až po dosiahnutí CMC a od 

koncentrácie 2,5·10–3 mol·dm–3 zostáva na konštantnej hodnote. Počet oscilácií tiež výrazne 

narastá až po dosiahnutí CMC Tritonu X-100, pri koncentrácii 1·10–3 mol·dm–3 prechádza 

maximom a potom klesá. Amplitúda oscilácií (meraná pre štvrtú osciláciu v každom 

priebehu) spočiatku s rastúcou koncentráciou Tritonu X-100 rastie, ale po dosiahnutí CMC 

začína klesať. 

Neiónový tenzid Triton X-100 tvorí s jódom vo vodnom roztoku donorno-akceptorné 

komplexy. Kyslík v poletylénoxidových skupinách molekuly tenzidu poskytuje elektrón 

vakantnému sigma antiväzbovému orbitálu jódu, čo sa prejaví modrým posunom absorpčného 

pásu jódu a triiodidových iónov. Neiónové surfaktanty sú označované ako jódofóry (nosiče 
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jódu) a uchovávajú si vlastnosti surfaktantov aj vo forme komplexov s jódom. V roztoku 

rozpustený jód je v   rovnováhe s jódom viazaným v komplexe s micelou[8]. 

Opísané správanie BR oscilačnej reakcie môže byť dôsledkom viazania jódu 

do komplexu s micelou, ktorý je v dynamickej rovnováhe s molekulami jódu rozpustenými vo 

vodnej pseudofáze a tak tvorí akýsi rezervoár jódu pre vodnú fázu. To môže vysvetliť 

zvýšený počet oscilácií aj predĺženie doby trvania oscilácií. 

 

Záver 

Cieľom tejto práce bolo experimentálne štúdium Briggsovej-Rauscherovej oscilačnej 

reakcie v micelárnom prostredí tvorenom neiónovým tenzidom. Rastúca koncentrácia 

neiónového tenzidu – Tritonu X-100 v reakčnej zmesi spôsobí výrazné zvýšenie amplitúdy 

oscilácií, postupné narastanie celkového počtu oscilácií a postupné skracovanie až vymiznutie 

indukčnej periódy. Neiónové – neutrálne agregátne štruktúry interagujú so zložkami 

reakčného prostredia cez polárne neiónové interakcie. 

Efekt micelárneho prostredia na indukčnú periódu a oscilačnú periódu sa začína 

prejavovať pri koncentráciách surfaktantu nad hodnotou kritickej micelárnej koncentrácie, 

pričom hodnota oscilačnej periódy klesá na určitú limitnú hodnotu a indukčná perióda 

zanikne pri koncentrácii Tritonu X-100 väčšej ako 1·10–3 mol·dm–3. Nad hodnotou CMC 

takmer lineárne klesá amplitúda oscilácií, ale narastá ich počet a doba trvania oscilácií. 

Pozorované efekty sa vysvetľujú viazaním jódu v komplexe s micelou, ktorý je v dynamickej 

rovnováhe s molekulami jódu rozpusteného vo vodnej pseudofáze. 
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Abstract 

Capillary zone electrophoresis separation of neopterin  
Activation of the immune system plays a key role in various diseases. For clearing out pathogenesis and 

finding appropriate therapy, early and sensitive monitoring of immunological changes in patients is important. 
Monitoring of cellular immune activation can be sensitively and easily done by measurements of neopterin in 
human body fluids. This work dealt with separation of neopterin in human urine using capillary zone 
electrophoresis with suppressed electroosmotic flow. Electrophoretic separations were performed in carrier 
electrolyte with pH 2.45 and 8.21. The sensitivity of fluorescence detection easily allows determination of 
neopterin at nanomolar level.  
 

Keywords: Biomarker; Neopterin; Capillary zone electrophoresis; Fluorescence detection 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biomarkery sú všetky premenné, ktoré sa dajú objektívne merať a vyhodnocovať ako 

indikátory prirodzených biologických procesov, patologických procesov alebo 

farmakologických odpovedí na liečebný postup. Biomarkerom môže byť akýkoľvek faktor, 

ktorého nameraná hodnota je konzistentne spojená so zmenou zdravotného stavu alebo štádia 

ochorenia [1]. Tieto biologické a fyziologické ukazovatele zahrňujú širokú škálu 

biochemických zlúčenín: nukleové kyseliny, proteíny, cukry, lipidy ale aj metabolity, medzi 

ktoré patria aj pteridíny. Aktivácia imunitného systému zohráva kľúčovú úlohu pri rôznych 

ochoreniach, ako sú napr. infekcie, autoimunitné a nádorové ochorenia alebo pri 

transplantáciách orgánov. Pre odstránenie patogenézy a nájdenie vhodnej liečby je dôležité 

včasné a citlivé monitorovanie imunologických zmien u pacientov. Neopterín (NPT), 2-

amino-4-hydroxy-6-(D-erytro-1´,2´,3´-trihydroxypropyl)-pteridín, je jeden z mnohých 

pteridínových derivátov nachádzajúcich sa v ľudskom organizme. Zvýšené množstvo NPT je 

produkované ľudskými monocytmi/ makrofágmi po stimulácií cytokinovým interferónom-γ. 

Sledovaním koncentrácie NPT v ľudských telových tekutinách (moč, sérum, 

mozgovomiechový mok) sa dá citlivo a jednoducho monitorovať stav bunkovej imunity [2].  

Zvýšená produkcia NPT bola zistená pri vírusových ochoreniach zahŕňajúcich aj HIV 

[3-6], autoimunitných či zápalových ochoreniach [7-9] a nádorových ochoreniach [5, 10-12]. 

Medzi metódy vyvinuté na stanovenie NPT patria imunologické testy [13], ktorých 

použitie je jednoduché a rýchle, avšak sú veľmi drahé, čo neumožňuje ich rutinné použitie 
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v diagnostike. Na stanovenie NPT sa využívajú aj rôzne chromatografické techniky, napr. 

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) s fotometrickou detekciou v ultrafialovom 

spektre (UV) [14] alebo s fluorescenčnou detekciou [15, 16], vysokoúčinná kvapalinová 

chromatografia na obrátených fázach (RP-HPLC) s UV fotometrickou detekciou [17]. 

Separácia zmesi pteridínov vo vzorke moču bola uskutočnená aj metódou kapilárnej zónovej 

elektroforézy (CZE) s laserom indukovanou fluorescenčnou detekciou (LIF) [18]. Separácia 

bola uskutočnená v kremennej kapiláre s vnútorným priemerom 50 µm v TRIS-boritanovom 

nosnom elektrolyte s pH 8,75 s prídavkom EDTA. Dosiahnuteľný detekčný limit bol silne 

ovplyvnený vodivosťou vzorky z dôvodu elektrokinetického dávkovania vzorky. 

V nasledujúcich prácach bol použitím hydrodynamického dávkovania vzorky eliminovaný 

vplyv matrice na dávkované množstvá analytov a zvýšením pH nosného elektrolytu na 9,6 

bola zvýšená selektivita [19, 20]. Použitie kapilár s väčším vnútorným priemerom (200- 

300 µm) v CZE separáciach obvykle umožňuje dosiahnutie nižších koncentračných limitov 

detekcie [21]. 

Cieľom tejto práce bolo preskúmanie možnosti využitia CZE separačného systému so 

zvýšenou separačnou kapacitou v spojení s detekciou natívnej fluorescencie na separáciu 

neopterínu v ľudskom moči. 

 

Materiál a metódy 

Zásobný roztok štandardu NPT (Sigma Aldrich, Nemecko) o koncentrácii 1 mmol/l 

bol pripravený v 1.10-4 mol/l NaOH pre použitie v anionickom separačnom móde  

a v 4.10-2 mol/l HCl pre kationický separačný mód. Rozpúšťanie bolo podporené pôsobením 

ultrazvuku (K5, Ecotest, Slovenská republika). 

CZE separácie v anionickom móde prebiehali v elektrolyte s pH 8,21 zloženom z 20 

mmol/l N-[Tris(hydroxymetyl)metyl]-3-aminopropánesulfónovej kyseliny (TAPS) (Sigma 

Aldrich, Nemecko), 10 mmol/l 1,3-Bis[tris(hydroxymetyl)metylamino] propánu (BTP) 

(Sigma Aldrich, Nemecko). Hydroxyetylcelulóza (HEC) o koncentrácii 0,1% (w/v) bola 

pridaná do elektrolytu na potlačenie elektroosmotickému toku. 

CZE separácie v kationickom móde boli uskutočnené v elektrolyte s pH 2,45 

zloženom zo 100 mmol/l kyseliny mravčej (Sigma Aldrich, Nemecko) a 0,1% (w/v) 

hydroxyetylcelulózy. 

Separácie boli uskutočnené na elektroforetickom analyzátore EA-101 (Villa-Labeco, 

Slovenská republika) v jednokolónovom usporiadaní. Separačná kolóna, vyrobená 

z fluoroplastu (FEP) s dĺžkou 160 mm a vnútorným priemerom 0,3 mm, bola vybavená 
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detekčnou celou umožňujúcou pripojenie fotonásobiča (PMT III, J&M, Nemecko) a lampovej 

jednotky (FL3005SL, J&M) pomocou optických vlákien.  

Monochromátorom v lampovej jednotke bola zo spektra xenónovej lampy nastavená 

excitačná vlnová dĺžka 353 nm. Emitované fluorescenčné žiarenie bolo zaznamenané 

fotonásobičom po optickej filtrácii filtrom neprepúšťajúcim žiarenie s vlnovou dĺžkou cca. do 

400 nm (400FG03, Andover Corporation, USA) umiestneným v optickej dráhe medzi 

detekčnou celou a fotonásobičom 

Vzorky boli dávkované pomocou CZE dávkovacieho kohúta s objemom 220 nl 

a dĺžkou slučky 3 mm umiestneného na začiatku separačnej kolóny.  

 

Výsledky a diskusia 

Smer migrácie NPT v jednosmernom elektrickom poli závisí od pH použitého 

elektrolytu. Na CZE separáciu NPT v kationickom móde (katóda je za detektorom) bol 

zvolený elektrolyt s pH 2,45.  
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Obr. 1. Elektroforeogramy z CZE separácie neopterínu vo vzorke moču uskutočnenom v kationickom 

separačnom móde. (a) 2x riedená vzorka moču, (b) 2x riedená vzorka moču s prídavkom štandardu na 
koncentráciu 1 µmol/l. Elektroforeogramy boli zaznamenané fluorescenčným detektorom pri použitej excitačnej 

vlnovej dĺžke 353 nm. Použitý elektrolytový systém: 100 mmol/l kyselina mravčia, 0,1 % HEC, pH 2,45. 
Separačný prúd bol stabilizovaný na 120 µA, čo zodpovedalo napätiu cca 6 kV. 
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Takéto pH elektrolytu z pohľadu CZE separácie nie je optimálne, najmä ak je 

separácia uskutočňovaná v kapilárach s väčším vnútorným priemerom, kvôli vysokej 

vodivosti. Vzhľadom na pKa hodnotu NPT (2,09) bolo nízke pH elektrolytu nevyhnutné.  

Na elektroforeogramoch zo separácie ľudského moču z fluorescenčnej detekcie  

(Obr. 1) je možné vidieť, že nie je veľa zlúčenín s natívnou fluorescenciou, ktoré za daných 

separačných podmienok migrujú smerom k detektoru. Migračná pozícia NPT bola určená 

metódou prídavku štandardu (Obr. 1). Relatívne dlhý čas analýzy (viac ako 20 minút) bol 

logickým následkom použitia veľmi vodivého nosného elektrolytu a z toho vyplývajúcej 

nízkej intenzity elektrického poľa pri akceptovateľných prúdových hustotách. Taktiež súvisel 

s malým celkovým nábojom NPT. 

Neopterín sa v roztokoch správa ako slabá kyselina a v alkalických roztokoch 

nadobúda negatívny náboj, čo umožňuje jeho CZE separáciu v anionickom separačnom móde. 

Pri anionickej CZE separácie migruje vo vzorke moču veľký počet prirodzene fluoreskujúcich 

organických zložiek moču (Obr. 2).  
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Obr. 2. Elektroforeogramy z CZE separácie neopterínu vo vzorke moču uskutočnenom v anionickom 
separačnom móde. (a) 2x riedená vzorka moču, (b) 2x riedená vzorka moču s prídavkom štandardu na 

koncentráciu 1 µmol/l. Elektroforeogramy boli zaznamenané fluorescenčným detektorom pri použitej excitačnej 
vlnovej dĺžke 353 nm. Použitý elektrolytový systém: 20 mmol/l TAPS, 10 mmol/l BTP, 0,1% HEC, pH 8,21. 

Separačný prúd bol stabilizovaný na 100 µA, čo zodpovedalo napätiu cca 6 kV. 
 

Vhodnou voľbou pH nosného elektrolytu je možné NPT oddeliť od interferujúcich 

zložiek. Migračná pozícia NPT vo vzorke moču bola určená metódou prídavku štandardu  
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s koncentráciou 1 µmol/l (Obr. 2). Anionická separácia NPT sa ukázala ako výhodnejšia 

z dôvodu nižšieho detekčného limitu ale aj z časového hľadiska nakoľko CZE separácia bola 

ukončená do 10 min. 

 

Záver 

V tejto práci bolo ukázané, že CZE analýza NPT v ľudskom moči je možná tak  

v kationickom ako aj anionickom separačnom móde pri vhodnom výbere nosného elektrolytu.  

Z dôvodu kratšieho času separácie a nižšieho detekčného limitu sa javí anionický mód 

ako výhodnejší. Veľký počet rozlíšených ale zatiaľ neidentifikovaných píkov môže 

predstavovať zlúčeniny, ktoré po dôkladnejšom štúdiu môžu v budúcnosti slúžiť ako 

biomarkery. Detekcia natívnej fluorescencie je veľmi výhodná, nakoľko nevyžaduje 

derivatizáciu vzorky. Z pohľadu dosiahnutej citlivosti detekcie v použitom experimentálnom 

usporiadaní je zrejmé, že niektoré konštrukčné riešenia budú vyžadovať ďalšiu optimalizáciu. 
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Abstract 

We present several benchmark calculations comparing wave-function based methods and density functional 
theory for model systems containing tungsten. They include W4 cluster as well as W2, WH and WH2 molecules.  
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Formulation of the goal 

Ma and Balasubramanian [1] obtained spectroscopic constants and potential energy curves 

of 15 electronic states of WH using the full second-order configuration-interaction (SOCI) 

calculations. Relativistic-configuration-interaction (RCI) method was applied to estimate the spin-

orbit effects. They observed that the spin-free ground state 6
Σ

+ is dominated by single configuration 

and that the spin-orbit coupling does not contaminate the ground state of WH significantly. It is 

therefore tempting to exploit WH as a benchmark comparing CCSD(T) with various DFT versions 

at the spin-free level. 

Balasubramanian and Ma investigated also the insertion of W into hydrogen molecule [2] 

and they have found for the lowest state (5B2 WH2) small spin-orbit effects on geometry, while more 

substantial on dissociation energy (with respect to the (7S) W + H2 dissociation limit). They did not 

report the IR frequencies/intensities in their study. The first DFT study on higher tungsten hydrides 

including WH2 was reported by Wang and Andrews [3]. They performed combined experimental 

(neon-matrix isolation of laser ablated W reacting with H2) and theoretical study (using two density 

functionals: BPW91 and B3LYP). Analysis of their neon-matrix study revealed the band at 1832 

cm-1 which was identified as the anti-symmetric (b2) stretching in WH2.  

Goal of this contribution is to provide benchmark calculations on selected properties of 

model systems containing tungsten, in particular, to compare the density functional data with wave-

function based data. All large-scale simulations investigating properties of tungsten (e.g., in nuclear 
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fusion) are based on DFT data, hence such a benchmarks can be useful for judging the quality of the 

pertinent DFT predictions. 

 

Methods 

The calculations were performed on the local computer cluster Prašivá (Bratislava) and 

Calcul HPC cluster (Lille, France). We chose the W2, W4, WH, WH2 as model structures of our 

study. For basic geometry optimization of all the studied species we used the Gaussian program 

package using DFT with several functionals: B3LYP, B3PW91, BLYP, LC-PW91PW91, M06L, 

PBE1PBE, PBEPBE, PVTZ-B3LYP, PVTZ-BLYP, PVTZ-LC-BLYP, PW91PW91, mPW-PW91 , 

ωB97X; basis sets: PVDZ, PVTZ and also using several pseudopotentials. [4] For all the 

subsequent calculations we used the MOLCAS program package. [5] 

 After obtaining the optimized geometries we used the structural data for single point 

calculations applying Complete Active Space Perturbation Theory of 2nd order (CASPT2) and 

CCSDT as benchmarks for the above mentioned functionals. With the CASPT2 method we scanned 

a part of the potential surface by evenly expanding the cluster size. For this we used the ANO-RCC 

DZ and TZ basis sets and the scalar relativistic corrections were done via Douglas-Kroll-Hess 

transformation of the Dirac equation. 

 For the WH molecule the CCSD(T) potential energy curves were calculated. We made the 

Dunham analysis for WH and WD to obtain the spectroscopic constants for pertinent species. We 

used 6th to 8th polynomial to fit the potential. We used data from both CCSD(T) and the PBE 

functional in the fit. The PBE functional was chosen because of its implementation in both 

MOLCAS and GAUSSIAN. Both programs yielded very similar results and only the total energies 

were shifted by a constant.  

 In DFT calculations we also tested the effects of both semiempirical and ab initio dispersion 

corrections. The dispersion corrections were calculated either with standalone functionals already 

containing dispersion (B97D, wB97XD, B97D3) or adding a semi-empirical dispersion potential to 

the conventional Kohn-Sham DFT energy. Several schemes were constructed for these purposes 

from which we used the Grimme D3 method with a Becke-Johnson damping function. [6] 

 

Results and discussion 

The equilibrium distance in the W2 molecule was obtained by scanning the energy as a 

function of distance. We used several functionals to get the equilibrium value. Results are collected 

in Tab. 1. 
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Tab. 1. W2 geometries and binding energies at different levels of theory  
 

Method 

cc-pvdz-PP cc-pvtz-PP Energy [eV] 

Interatomic 

distance [Å] 

Deviation 
from 

reference [7] 
[%]  

Interatomic 

distance [Å] 

Deviation 
from 

reference [7]  
[%]  

cc-pvdz-PP cc-pvtz-PP 

wB97XD 1.9704 1.97 1.9569 2.64 -3.512 - 

M06L 2.0008 0.45 1.9852 1.23 -4.516 -4.201 

M06X 1.9534 2.81 1.9389 3.53 -2.268 -2.674 

B97D 2.0094 0.02 1.9958 0.70 -4.847 -4.930 

 

When compared with the theoretical benchmark of 2.010Å [7, 8], we see that these 

functionals give overall reasonable results even though they slightly overestimate bond strength. As 

we can see no significant differences between the results and the theoretical reference were 

observed for all of the studied methods. This could be mainly caused by the fact that in diatomic 

molecules the main contribution to the energy comes from the covalent bond and the dispersion 

effects have only a very small to no significance. The overall agreement at the PVDZ level is most 

probably caused by a compensation of errors.  However all DFT methods underestimate the Re with 

respect to the CASPT2 result. This can be caused by the use of pseudopotential basis in DFT which 

treat relativistic effects in an averaged way. 

The optimization of W4 yielded a regular tetrahedron structure with the interatomic distance 

around 2.4Å. The results are collected in Tab. 2. 

 

Tab. 2. W4 geometries and binding energies at different levels of theory  
 

Method 
Interatomic distance [Å] ∆E[W4-2W2] 

a[eV] 

cc-pvdz-PP cc-pvtz-PP cc-pvdz-PP cc-pvtz-PP 

DK-CCSD(T) b 2.4631 2.4304 -122.391 -140.076 

BLYP 2.4542 2.4504 -119.664  (-2.727) -117.612 (-22.464) 

B3LYP 2.4217 2.4169 -132.705 (-10.314) -129.6  (-10.503) 

B3PW91 2.4026 2.4806  -156.546 (-34.182) -152.874 (-12.798) 

PW91PW91 2.4265 2.4223 -150.12  (-27.729) -147.825 (-7.749) 

mPW91PW91 2.4272 2.4231 -147.825 (-25.434) -145.395 (-5.319) 

PBEPBE 2.4250 2.4210 -151.173 (-28.809) -148.689 (-8.613) 

PBE1PBE 2.3951 2.4731 -166.752 (-44.361) -162.756 (-22.68) 

M062X 2.3686 2.3638 -156.465 (-34.101) -152.118 (-12.042) 

M06L 2.4264 2.4273 -151.308 (-28.944) -146.367 (-6.291) 

LC-BLYP 2.3692 2.3952 -180.198 (-57.807) -143.667 (-3.591) 

LC-ωPBE 2.3673  2.4461 -197.397 (-75.006) -192.375 (-52.299) 
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LC-PW91PW91 2.3497 2.3761  -211.869 (-89.505) -170.478 

B97X 2.3853 2.4090 -156.249 (-33.858) -120.501 

B97XD 2.4196 2.4145 -113.778 (-8.586) -109.593 

a δE with respect to CCSD(T) binding energy is in parentheses;  

b for DK-CCSD(T) we used ANO-RCC-VDZP and ANO-RCC-VTZP basis sets 

 

The energies for the WH molecule were obtained in a similar manner as for W2 with the 

addition of a CCSD(T) benchmark calculation. The resulting potential energy curve is depicted on 

Fig. 1. 

 

Fig. 1. Potential energy of WH as a function of distance 

 

We can see that DFT with PBE functional is reasonably accurate and differ from the benchmark by 

underestimating the energy at greater interatomic distances. The infrared spectroscopic constants 

are summarized in the Tab. 3. for WH and Tab. 4. for WD.  

 

Tab. 3. 6Σ+ WH spectroscopic constants 
 

Method Re [Å] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] De [eV] 
Emission spectroscopy [9] 1.79±0.02 531±62 - - 
Spin-free SOCI/RECP [1] 1.7270 1897 - 2.69 

DK-CCSD(T)/ANO-RCC-VTZP 1.7042 1933 29.6 - 
DK-CCSD(T)/ANO-RCC-VQZP 1.7063 1928 28.8 - 
DK-CCSD(T)/ANO-RCC-Large 1.7064 1925 28.9 - 

 

Tab. 4. 6Σ+ WD spectroscopic constants 
 

Method Re [Å] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] De [eV] 
DK-CCSD(T)/ANO-RCC-VTZP 1.7057 1365.3 15.19 - 
DK-CCSD(T)/ANO-RCC-VQZP 1.7036 1370.2 15.19 - 
DK-CCSD(T)/ANO-RCC-Large 1.7058 1366.2 14.74 - 
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As we can see, all theoretical methods yielded smaller Re and larger ωe. This indicates that 

an experimental re-investigation might be warranted. 

By taking our reference result of 1944 cm-1 and rescale it with a factor of 0.95 (which is 

used for harmonic stretching modes) we obtain 1846 cm-1 which is in good agreement with the 

experimental value of 1832 cm-1. [3] All the valence modes in DFT and a1 representation exhibit 

almost identical deviation from the experimental reference and can be considered as acceptable 

methods for calculating spectroscopic properties.  

 

Tab. 5. 5B2 WH2 geometries, vibrational frequencies, and infrared intensities at different levels of theory 
 

Method 
W-H Distance 

[Å] 
HWH Angle 

[deg] 
Frequencies [cm-1] 

CASPT2/ANO-RCC-Large 1.7072 111.2 1944(a1,176),1928(b2,246),683(a1,91) 
BLYP 1.7192 112.4 1882(a1,45), 1864(b2,162), 27(a1,34) 
B3LYP 1.7150 113.4 1913(a1,61), 1896(b2,215), 48(a1,43) 

B3PW91 1.7095 113.8 1931(a1,57), 1916(b2,211), 58(a1,48) 
PW91PW91 1.7104 112.3 1916(a1,38),1901(b2,147), 633(a1,38) 

mPW91PW91 1.7110 112.8 1911(a1,40),1896(b2,155), 638(a1,38) 
PBEPBE 1.7120 112.1 1909(a1,39),1894(b2,149), 32(a1,39) 
PBE1PBE 1.7095 113.3 1935(a1,59), 1921(b2,216), 54(a1,51) 
M062X 1.6973 111.9 1981(a1,43),1946(b2,166), 23(a1,50) 
M06L 1.7169 112.2 1904(a1,60), 1877(b2,223), 78(a1,39) 

LC-BLYP 1.7196 116.2 1949(a1,88), 1930(b2,308), 54(a1,61) 
LC-ωPBE 1.7166 116.1 1948(a1,87), 1929(b2,316), 68(a1,65) 

LC-PW91PW91 1.7112 116.0 1971(a1,80), 1955(b2,300), 62(a1,69) 
Ne-matrix IR spectrum [3] - - 1832(a1) 

 

Conclusions 

In this investigation we calculated interatomic distances, and other infrared spectroscopic 

data. The benchmarks show that most of the used functionals are quite reliable to describe such 

systems. We have also shown that for these cases dispersion has only a negligible effect. We have 

provided a benchmark for the harmonic frequencies of both WH and WH2 and in the case of WH2 

also a comparison to a set of functionals. 
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Abstract 

Identification of side product of reaction between oligosaccharides and FITC using mass spectrometry 
Simple addition of aminated xyloglucan nonasaccharide or cellobiose on double bonds of FITC led to 

formation of two products, one with expected molecular mass and the second showing loss of about 34 Da and 
corresponding likely the loss of H2S. The influence of ionization source of MALDI TOF on side-product 
formation was excluded using „soft“ ionization of Orbitrap. The amount of side product increased during storage 
and it was possible to separate it using reverse phase liquid chromatography. Fragmentation of both FITC 
modified saccharides showed differences in the area of newly formed bond. Two possible structures of side-
product were designed, one of them being excluded using FTIR.  
 

Keywords: Cellobiose; FITC; Mass spectrometry; Xyloglucan nonasaccharide 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Aktivíty endotransglykozylačných enzýmov, ktoré katalyzujú štiepenie polysacharidu 

ako donorového substrátu endomechanizmom a prenášajú fragment s pôvodným 

neredukujúcim koncom na iný poly- alebo oligosacharid, sa nedajú stanoviť bežnými 

metódami, ktoré sa používajú pre hydrolázy. Z tohto dôvodu sa vyvinuli rôzne metódy, 

z ktorých sú najefektívnejšie tie, ktoré využívajú značené akceptorové substráty. Najčastejšie 

sa používa rádioaktívne alebo fluorescenčné značenie oligosacharidov [1-7]. 

Jednou z najznámejších fluorescenčných značiek je FITC, fluoresceínizotiokyanát. 

Reakcia medzi oligosacharidmi a FITC vyžaduje v prvom kroku amináciu redukujúceho 

konca sacharidu, ktorú sprevádza otvorenie kruhu. V druhom kroku dochádza k adícii na 

dvojné väzby FITC. Napriek tomu, že takáto adícia by mala byť vzorovým príkladom 

takéhoto typu reakcie, pri charakterizácii finálneho produktu väzby medzi xyloglukán 

nonasacharidom (XGO9) a FITC hmotnostnou spektrometriou [8] bol pozorovaný vznik 
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vedľajšieho produktu.  

Cieľom práce bolo potvrdenie vzniku vedľajšieho produktu pri reakcii s ďalším 

oligosacharidom, vylúčenie vplyvu iónového zdroja hmotnostného spektrometra na produkty 

reakcie, izolácia vedľajšieho produktu, stanovenie oblasti v molekule, kde dochádza k strate 

atómov a návrh štruktúry vedľajšieho produktu reakcie.  

 

Materiál a metódy 

XGO9 bol pripravený enzýmovou hydrolýzou prečisteného tamariškového 

xyloglukánu (Dainippon Sumimoto Pharmaceutical) podľa popísaného postupu [9]. Celobióza 

bola pripravená obdobne z celulózy (Sigma-Aldrich).  

Fluoresceínizotiokyanátové deriváty oligosacharidov (XGO9-FITC a Cello-FITC) boli 

pripravené podľa protokolu vypracovaného pre deriváty sulforodamínu [10]. Reakčné 

produkty Cello-FITC boli delené na 1 ml Empore SPE Cartridges C18, bed I.D. 4 mm 

(Sigma) s tým, že okyslená vzorka bola nanesená na ekvilibrovaný nosič (0,1 % TFA) a 

vytláčaná gradientom acetonitrilu (ACN) po 2%. V každom kroku bolo aplikovaných 300 µl 

mobilnej fázy. Kolónky boli zapojené do zariadenia Visiprep DL (Supelco). 

Eluent bol v objeme 0.5 µl nanášaný na MALDI platničku MTP 384 target plate 

polished steel T F (Bruker) a zmiešaný v pomere 1:1 s α-kyano-4-hydroxyškoricovou 

kyselinou (Fluka) ako matricou (10 mg/ml v 50% acetonitrile). MALDI-TOF MS a MS/MS 

merania eluentu ako aj nepurifikovaných XGO9-FITC a Cello-FITC boli robené manuálne na 

zariadení UltrafleXtreme riadeného programom FlexControl v. 3.4 (Bruker) v reflektrónovom 

pozitívnom a negatívnom móde ako aj v „lifte“ špecifickom pre toto zariadenie. Zariadenie 

bolo kalibrované na Peptide calibration standard II (Bruker). Surové spektrálne údaje sa 

spracovali pomocou softvéru FlexAnalysis v. 3.4. 

100x nariedená vzorka XGO9-FITC 1mM octanom amónnym s 0.5% kyselinou 

octovou v 50% metanole bola priamo nastrekovaná rýchlosťou 5 µl/s do zahrievaného 

elektrospreja (50 ºC, napätie 4kV) hmotnostného spektrometra Orbitrap VelosPro 

(ThermoScientific) riadeného programom Excalibur v. 2.1. Tento softvér slúžil aj na 

spracovanie spektier. 

FITC a zlyofilizovaný XGO9-FITC boli analyzované aj FTIR (Nicolet 6700 so Smart 

Orbit modulom, ThermoScientific). Použitá bola ATR technika (metóda totálneho odrazu) s 

rozlíšením 4000. 
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Výsledky a diskusia 

Predpokladaný priebeh reakcie medzi amínovaným XGO9 a FITC zobrazuje Obr.1. 

 

Obr. 1: Predpokladaný priebeh reakcie medzi amínovaným XGO9 a FITC 

 

Podľa tejto reakcie by mal vznikať produkt s molekulovou hmotnosťou 1777,616 Da. 

Pri jeho potvrdení hmotnostnou spektrometriou sme zaznamenali prítomnosť vedľajšieho 

produktu, ktorého m/z bolo približne o 34 D nižšie (Obr. 2).  

 
Obr. 2. MS spektrum XGO9-FITC merané na MALDI TOF/TOF   

 

Pozorovaných 34 Da by mohlo zodpovedať úbytku H2O2 alebo skôr H2S z XGO9-

FITC. Aby sme vylúčili možný vplyv iónového zdroja MALDI, ktoré by mohlo viesť 

k fragmentácii látky v zdroji, použili sme meranie na Orbitrape, ktorý má jemnejšiu ionizáciu 

a ešte presnejšie meranie. Výsledky opäť potvrdili prítomnosť vedľajšieho produktu reakcie.   

Rovnaký rozdiel m/z produktu a vedľajšieho produktu bol pozorovaný, keď sa 
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namiesto XGO9 viazala FITC na Cello (Obr. 3). Naviac sa zdalo, že množstvo vedľajšieho 

produktu skladovaním narastá.  

 
Obr. 3. MS spektrum Cello-FITC merané na MALDI TOF/TOF   

 

Vedľajší produkt sa dal purifikovať na kolónke s reverznou fázou (Obr. 4). 

 
Obr. 4. MS spektrum originálnej Cello-FITC a purifikovaného vedľajšieho produktu reakcie stanovených 

MALDI TOF/TOF  
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MS/MS analýza produktov Cello-FITC naznačila, že rozdiel v m/z je zapríčinený 

rozdielom v oblasti novovytvorenej väzby (Obr. 5). Tento výsledok potvrdila aj fragmentácia 

XGO9-FITC v Orbitrape. 

 
Obr. 5. MS/MS originálnej Cello-FITC a purifikovaného vedľajšieho produktu reakcie stanovených 

MALDI TOF/TOF   
 

Ak predpokladáme stratu H2S z oblasti väzby medzi amínovaným koncom sacharidu a 

S=C=N- FITC, mohli by vznikať zlúčeniny so štruktúrami zobrazenými na Obr. 6. 

 

 

A           B 

Obr. 6. Návrh štruktúr ved ľajšieho produktu reakcie medzi amínovaným oligosacharidom a FITC   
 

Prítomnosť štruktúry A sme vylúčili pomocou FTIR, keďže takáto štruktúra by musela 

vykazovať charakteristický pás 2150-2100 typický pre karbodiimidy [11], ktorý sme v spektre 
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nepozorovali. 

 

Záver 

Predpokladáme, že vedľajší produkt reakcie medzi oligosacharidmi a FITC má 

štruktúru podobnú tej, ktorá je zobrazená pre Cello-FITC B. Vzhľadom na presnejšie merania 

v Orbitrape (rozdiel m/z 33,989 Da) predpokladáme uvoľnenie H2S z oblasti novovytvorenej 

väzby (S z FITC, jeden H z dusíka amínovaného sacharidu, druhý z OH-skupiny jeho C2), čo 

pravdepodobne vedie k dodatočnej cyklizácii a evidentnej stabilizácii vedľajšieho produktu 

reakcie.  
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Abstract 

Structural characterization of PR10 protein/I type allergen from roots of Petroselinum crispum cv. 
Olomoucká dlouhá 
Identification of C-terminal sequence in gel after 2D electrophoresis completed the primary structure 

determination of parsley protein composed of 154 amino acids. The structure was obtained after in-gel tryptic 
and chymotryptic cleavages followed by de-novo sequencing using mass spectrometry. The highest homology 
was shown with Api g 1.0201from celery (96%) and Dau c 1.0201from carrot (94%) both belonging to the 
pathogenesis related proteins, family 10, and synchronously to the group of Bet v family allergens. From this 
reason the labeling Pet c 1.0201 for this protein is suggested. The homology nicely matched the fact that all 
source plants belong to family Apiaceae but the identity with known PR-10 proteins from parsley was only 55-61 
% indicating the novelty of such structure in this plant. Other comparisons showed interesting homology of found 
protein with ribonucleases (identity up to 68%). It can be assumed that Pet c 1.0201 belongs to this group of 
enzymes indicating the manner in which it protects the plant from attack of microorganisms  
 

Keywords: Bet v family; mass spectrometry; PR10 proteins; RNase; 2D electrophoresis     

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vyššie rastliny si vyvinuli celý rad obranných mechanizmov proti biotickým 

a abiotickým stresom, akými sú invázia patogénov, poranenie, vystavenie pôsobeniu ťažkých 

kovov, solí, extrémnych teplôt alebo ultrafialového žiarenia. Tieto obranné mechanizmy 

zahrňujú najmä posilnenie bunkových stien, napr. ich lignifikáciu, produkciu fytoalexínov a 

syntézu tzv. PR proteínov (pathogenesis-related proteins) [1, 2]. 

PR proteíny boli objavené v roku 1970 v tabaku infikovanom tabakovým mozaikovým 

vírusom [3] a postupne boli popísané v ďalších rastlinách. Na základe ich primárnych štruktúr 

ako aj ich imunologických a enzymologických vlastností ich delíme do 17 rodín [4-6]. Do 

rodiny 10  patria vysoko homológne, kyslé proteíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré 

sú často potravinovými, peľovými alebo latexovými alergénmi [7, 8]. Najlepšie 

preštudovaným členom tejto rodiny je brezový alergén Bet v 1 [9 – 11]. U niektorých 

proteínov tejto rodiny bola zistená ribonukleázová aktivita [12-16]. 

Hlavným cieľom tejto práce bola kompletizácia primárnej štruktúry a bioinformatická 

analýza proteínu bunkových stien koreňov petržlenu cv. Olomoucká dlouhá, ktorý bol 
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pôvodne získaný v homogénnej forme ako vedľajší produkt purifikácie transglykozylačných 

enzýmov [17].  

 

Materiál a metódy 

Proteínový extrakt sa získal z približne 20 kg koreňov petržlenu cv. Olomoucká 

dlouhá podľa popísaného postupu [17]. Frakcia proteínov s molekulovou hmotnosťou 10-20 

kDa bola získaná kvapalinovou chromatografiou na kolóne s náplňou Biogel P 10 (Bio-Rad). 

2D elektroforéza pre ďalšiu separáciu proteínov sa robila na zariadeniach Protean 

i12TM IEF systém a CriterionTM Cell s použitím komerčných IPG stripov (Ready Strips, pH 3-

10, 11 cm) a Criterion TGX 4-20% gélov (všetko Bio-Rad). Proteínové škvrny boli 

vizualizované Coomassie blue (ThermoScientific) a ďalej boli spracované podľa Shevchenko 

a kol. a Rappsilber a kol. [18, 19]. Delenie štepov po tryptickom štiepení sa realizovalo 

pomocou jednoduchého mikrogradientového zariadenia [20] 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% acetonitrile). 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 vyhľadávanie sekvencií v NCBI prebehlo pomocou programu Mascot v. 

2.4.1. Na vyhľadávanie podobných primárnych štruktúr sa použili funkcie databázy 

UniProtKB [21] a na zobrazenie porovnania sekvencií program ClustalW2 [22]. 

 

Výsledky a diskusia 

Proteíny s molekulovou hmotnosťou 10-20 kDa získané na kolóne s Biogélom 10 sme 

ďalej separovali dvojdimenzionálnou elektroforézou (Obr. 1.). Kúsky gélu s proteínmi 

vizualizovanými Commassie blue boli vyrezané a podrobené tryptickému štiepeniu podľa 

popísaného postupu. Škvrna s proteínom, z ktorého sme získali hľadanú ako aj kontrolné, skôr 

stanovené sekvencie, je na Obr. 1. zakrúžkovaná.  
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Obr. 1. 2D elektroforéza 10-20 kDa proteínov z bunkových stien koreňov petržlenu  

Proteíny vyzualizované Commassie blue (PageBlue Protein Staining Solution, ThermoScientific); IEF štandardy 
- IEF Markers 3-10 (Sigma); SDS štandardy - PageRuler Prestained Protein Ladder (ThermoScientific);  

zakrúžkovaná škvrna, z ktorej sa získali sekvencie popisovaného proteínu  

 

Obr. 2. zobrazuje návrh časti sekvencie z MS/MS spektra píku s m/z 964,5850 

programom BioTools. Navrhnutá sekvencia bola v databáze NCBI vyhľadaná ako identická s 

C-terminálnou sekvenciou alergénu z mrkvy [23], čo vzhľadom na predošlé výsledky 

zodpovedalo jednému z očakávaných výsledkov. 

 

 
 

Obr. 2. Vyhodnotenie časti MS/MS spektra píku s m/z 964,5850 programom BioTools (Bruker) 
 

 
Obr. 3. Primárna štruktúra proteínu z koreňov petržlenu získaná hmotnostnou spektrometriou 

Modré – m/z štepov po chymotryptickom a červené - po tryptickom štiepení 
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Určenie C-terminálnej sekvencie nám umožnilo „vyskladať“ kompletnú primárnu 

štruktúru tohto proteínu (Obr. 3.) a urobiť jeho bioinformatickú analýzu (Obr. 4.). 

 

 
Obr. 4. Porovnanie Pet c 1.021 z bunkových stein koreňov petržlenu s proteínmi z UniProt databázy 

A – s proteínmi s najvyššou homológiou (Api g 2 - P92918 and Dau c 1 - AAL76932), B – s PR10 proteínmi 
identifikovanými v petržlene (PR1_PETCR - Q40795, PR2_PETCR - P27538, PR11_PETCR - P19417, 

PR13_PETCR - P19418), C – s RNázou 1(P80889) a RNázou 2 (P80889) z Panax ginseng. Aminokyseliny 
esenciálne pre RNázovú aktivitu [6] sú v čiernych poliach. 

 
Bioinformatická analýza ukázala, že najvyššiu homológiu má proteín s alergénmi 
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rodiny Bet v 1 Api g 1.0201 [24] z celeru (96%) a Dau c 1.0201 [23] z mrkvy (94%) (Obr. 

4A). Keďže tieto proteíny patria súčasne do rodiny 10 tzv. PR-proteínov, je vysoká 

pravdepodobnosť, že proteín z petržlenu tiež patrí do týchto skupín. 

Homológia so známymi PR10 proteínmi z petržlenu je len 55-61%, z čoho vyplýva, že 

takýto proteín ešte v petržlene identifikovaný nebol (Obr. 4B). Otázkou zostáva, či je jeho 

produkcia špecifická pre cv. Olomoucká dlouhá, alebo sa nachádza aj v iných varietach 

Petroselinum crispum. Vzhľadom na krížovú reaktivitu jednotlivých alergénov rodiny Bet v 1 

[25, 26] a presunom poľnohospodárskych plodín v rámci oblastí Európy alebo celého sveta sa 

problém peľových a potravinových alergií neustále vyostruje [27]. 

Vyššia homológia (do 68%) bola zaznamenaná s niektorými RNázami (Obr. 4C). 

Predpoklad, že by mohlo ísť o proteín s takouto aktivitou umocňuje fakt, že aminokyseliny 

esenciálne pre túto aktivitu sú umiestnené práve na zodpovedajúcich pozíciách [6]. 

 

Záver 

Stanovenie C-terminálnej sekvencie proteínu viazaného na bunkové steny v koreňoch 

petržlenu cv. Olomoucká dlouhá skompletizovalo jeho primárnu štruktúru a umožnilo jeho 

bioinformatickú analýzu. Vzhľadom na vysokú homológiu s alergénmi Api g 1.0201 a Dau c 

1.0201 mu navrhujeme označenie Pet c 1.0201, ktoré však musí schváliť nomenklatúrna 

komisia IUIS (International Union of Immunological Societies). 

Stanovenie primárnej štruktúry Pet c 1.0201 umožňuje v budúcnosti homológne 

modelovanie jeho terciárnej štruktúry. Ako templát sme si predbežne zvolili kryštalograficky 

stanovenú štruktúru alergénu z celeru Api g 1 (2BK0 pdb) [28]. Tento krok je dôležitý 

z hľadiska overenia potenciálnej alergénnosti proteínu, ktorá je v rodine Bet v 1 daná veľmi 

podobnou terciárnou štruktúrou jednotlivých členov [11]. 
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Abstract 

 Isotopes effects on vibrational spectra of carbonate anion 
 Vibrational frequencies of a carbonate anion and its isotopomers were calculated by two approaches. 
Firstly, the carbonate anion was exposed to the external field of point charges and secondly, the crystal lattice of 
calcium carbonate was considered. We found that surrounding effects on the vibrational spectra of the carbonate 
anion calculated by the latter are in a better agreement with experimental data. Frequency shifts of the anion due 
to the isotopic substitution evaluated in the field of point charges are very close to the frequency shifts of the 
anion in the gas phase. However, the crystal calculations predict observable shifts. 
 
Keywords: vibrational spectra; carbonates; isotopes; frequency shifts; calculations 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Štúdium vplyvu izotopových efektov na vibračné spektrá sú často využívané v 

geochémii na určenie zloženia a štruktúry minerálov. Je výhodné, ak namerané výsledky 

možno porovnať s rovnakými teoretickými hodnotami. Pomocou teoretického spektra 

môžeme identifikovať molekuly, ktoré ešte nemajú svoje experimentálne spektrum, 

identifikovať nové štruktúry známych zlúčenín alebo určiť izotopové zloženie molekúl. 

Spektrum dokáže odhaliť prítomnosť prímesí a izotopy atómov, ktoré môžu mať vplyv na 

symetriu alebo vibrácie skupín atómov. Podľa hodnôt izotopových pomerov je možné určiť 

čas, miesto a spôsob tvorby minerálnych látok.  

 V našej práci sme sa zamerali na uhličitanový anión obsiahnutý v kalcite. Zo všetkých 

nerastov tvorí kalcit najväčšie masy monominerálnych hornín, ktoré označujeme vápence. 

Základom štruktúry kalcitu sú planárne uhličitanové anióny, ktoré medzi sebou nezdieľajú 

atómy kyslíka. V medzivrstvových rovinách aniónových skupín sú uložené vápenaté katióny 

v šesťčlennej koordinácii s kyslíkmi.  

 Cieľom práce je počítačové simulovanie vibračných spektier molekúl významných pre 

životné prostredie a ich porovnanie s experimentálne nameranými. Taktiež je snaha pre 

posúdenie vhodnosti viacerých metód na získanie spoľahlivých výsledkov. Sledovali sme 

vibračné posuny. Študovali sme vplyv bodových nábojov na vibračný pohyb centrálneho 

uhličitanového aniónu a vplyv substitúcie izotopov uhlíka a kyslíka v molekule. 
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Materiál a metódy 

 Výpočty boli vykonané použitím programov Gaussian [1] a Crystal [2]. Pre výpočet 

bola použitá kvantovomechanická metóda DFT a bázy atómových funkcií cc-pVTZ, cc-

pVQZ, aug-cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ, z ktorých sme vybrali najvhodnejšiu. 

 Program Gaussian sme použili na výpočet 6  vibračných módov uhličitanového 

aniónu. Na výpočet sme použili experimentálnu geometriu, funkcionál B3LYP a ako 

najvhodnejšia báza atómových funkcií bola vybraná cc-pVQZ.  

Najskôr sme spočítali vlnočty voľného uhličitanového aniónu v plynnej fáze. Na výpočet 

spektier uhličitanového aniónu v tuhej fáze sme využili dva prístupy. V programe Gaussian 

sme tuhú fázu počítali ako uhličitanový anión v okolí bodových nábojov. Bodové náboje sme 

umiestnili do miest, ktoré zodpovedajú súradniciam atómov v kryštálovej mriežke kalcitu. Tie 

sú v rovnakej vzdialenosti od centrálneho atómu uhlíka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Uhličitanový anión v okolí bodových nábojov 
A - Calcit I - uhličitanový anión s jednou vrstvou bodových nábojov, B - Calcit II - uhličitanový anión s dvomi 

vrstvami bodových nábojov 
 

Druhý prístup použitý na výpočet tuhej fázy bolo použitie programu Crystal. Na výpočet sme 

použili geometriu s parametrami pre kryštálovú mriežku [a=5.0492; c=17.3430; N=180; 

V=382.9]. Báza použitá pre atómy v kryštálovej mriežke molekuly CaCO3 bola Ca (86-

511d3G) [3], C (6-21G*) [4], O (8-411d11G) [5].  

 

  

   

A B 
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Výsledky a diskusia 

 Teoretické hodnoty harmonických vlnočtov jednotlivých vibrácií a experimentálne 

hodnoty sú na porovnanie uvedené v tabuľke 1.  

 
Tab. 1 Teoretické harmonické vlnočty porovnané s experimentálnymi vlnočtami (cm-1) 

ν1 and ν1a – dvakrát degenerovaná symetrická deformačná vibrácia, ν2 - antisymetrická deformačná vibrácia,     
ν3- symetrická valenčná vibrácia, ν4 and ν4a - dvakrát degenerovaná antisymetrická valenčná vibrácia 

 

Vibrácia Exper. [6,7,8] Voľný uhličitanový anión (g) Calcite I Calcite II Crystal 

ν1 
712 

669,1 658,13 686,71 706,25 

ν1a 669,68 387,28 687,28 706,72 

ν2 875 887,01 863,42 902,25 867,98 

ν3 1086 1021,41 1061,24 1070,35 1084,6 

ν4 
1436 

1416,65 1482,62 1488,26 1456,9 

ν4a 1417,05 1482,63 1492,33 1425,0 

 

 Porovnaním teoretických hodnôt s experimentálnymi vidieť, že lepšie výsledky pri 

použití metódy s bodovými nábojmi sa dosiahnu pri dvoch vrstvách nábojov v okolí aniónu. 

Celkovo sa najviac k experimentálnym hodnotám približujú hodnoty získané výpočtami 

programom Crystal, ktorý je v tomto prípade vhodnejší na výpočet tuhej fázy.  

 

Tab. 2 Harmonické vlnočty (cm-1) izotopovo substituovaných uhličitanov 
V zátvorke sú posuny (cm-1)  pri prechode z plynnej do tuhej fázy.  

 

Vibrácia Voľný (g) Calcit II [ 13C] Ca13CO3 Voľný (g) Calcit II [ 18O1] CaC18O16O2 

ν1 667.5 685.0 (-17.5) 704.3 (-36.8) 654.8 671.8 (-17) 693.8 (-39) 

ν1a 668.0 685.6 (-17.6) 706.5 (-38.5) 659.4 677.1 (-17.7) 706.4 (-47) 
ν2 859.2 874.3 (-15.1) 847.5 (11.7) 883.7 898.8 (-15.1) 886.1(-2.4) 

ν3 1021.4 1070.35 (-48.95) 1084.6 (-63.2) 1001.9 1049.9 (-48) 1064.0 (-62.1) 

ν4 1378.5 1444.4 (-65.9) 1446.2 (-67.7) 1404.5 1478.8 (-74.3) 1454.2 (-49.7) 

ν4a 1375.9 1448.4 (-72.5) 1394.1 (-18.2) 1416.1 1488.4 (-72.3) 1421.1 (-5) 
 

V tab. 2 vidieť, ako sa zmenili harmonické vlnočty jednotlivých vibrácií, pri 

substitúcii izotopu uhlíka a izotopu kyslíka. Tieto hodnoty sú uvedené pre výpočty dvomi 

metódami. Hodnoty získané metódou bodových nábojov sú blízke hodnotám vlnočtov 

voľného aniónu v plynnej fáze. V zátvorkách sú uvedené posuny, ktoré nastanú pri prechode 

uhličitanového aniónu z plynnej do tuhej fázy. Vidíme, že hodnoty posunov počítané rôznymi 

metódami sa od seba výrazne odlišujú.  

1141



Záver 

 Účinky okolia na vibračné spektrum uhličitanového aniónu získané výpočtami 

kryštálu sú v lepšej zhode s experimentálnymi údajmi, než tie získané s prístupom bodových 

nábojov. Zvýšenie počtu vrstiev zlepšuje kvalitu výpočtov bodových nábojov. Frekvenčné 

posuny v dôsledku izotopovej substitúcie získané pre kalcit II sa blížia k posunom voľného 

uhličitanového aniónu. Frekvenčné posuny sú závislé na hmotnosti a počte substituovaných 

izotopov a na konkrétnom vibračnom móde. Substitúcia izotopu kyslíka má vplyv na vnútorné 

aj vonkajšie vibrácie, uhlík hlavne na vnútorné vibrácie, substitúcia vápnika má na vonkajšie 

vibrácie minimálny vplyv. 
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Abstract 

 DNA biosensors with protective membranes 
Electrochemical biosensors combine the advantages of electrochemical analytical methods and skills 

specific resolution with the assistance of the biocomponent. In order to ensure the protection of DNA biosensor 
against the effects of interfering substances was constructed based biosensor transducer consisting of a glassy 
carbon electrode to which the layer is deposited using by potentiostatic conditions to DNA and then free 
evaporation of a solution layer of polymeric protective membranes. Nafion, chitosan and polyvinyl alcohol were 
used as protective membranes. The most suitable for the purpose of analysis in a matrix of white wine seems to 
be polyvinyl alcohol. Biosensor was subjected to DNA damage detection of structural effects of hydroxyl 
radicals formed in situ and used to evaluation of antioxidant effects of selected wines. The presence of 
antioxidants in wine had a positive impact on the level of survived DNA damage.  
 

Keywords: DNA biosensor; protective membrane; DNA damage; hydroxyl radicals; antioxidants. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Elektrochemický DNA biosenzor predstavuje spojenie nukleovej kyseliny ako 

biologicky rozlišujúcej zložky a elektródy zhotovenej z rôznych materiálov ako fyzikálno-

chemického prevodníka, na ktorom je biozložka pevne ukotvená [1, 3]. Z dôvodu 

zabezpečenia prevencie biosenzorov pred vplyvom interferujúcich látok sa ich povrch často 

pokrýva rôznymi typmi ochranných membrán, ktoré zamedzujú prístupu interferujúcich 

látok[2].  Pomocou biosenzora na báze DNA s vonkajšou membránou sa sledovalo štruktúrne 

poškodenie DNA vplyvom hydroxylových radikálov pripravených in situ a následné možnosti 

využitia tohto experimentu pri hodnotení antioxidačnej aktivity vybraných vín. 

 

Materiál a metódy 

Merania sa vykonávali pomocou elektrochemického analyzátora Autolab (Metrohm) 

s trojelektródovým zapojením, kde ako pracovná elektróda bola elektróda zo sklovitého 

uhlíka, GCE fy Metrohm (priemer 2 mm ± 0.1 mm), referenčnou elektródou bola nasýtená 

Ag/AgCl elektróda a platinový drôtik slúžil ako pomocná elektróda. 

Pripravený bol zásobný roztok dsDNA z lososích spermií o koncentrácii 0,1 mg.ml-1 

v PBS pH=7,4. Zásobný roztok nízkoviskózneho chitozánu z panciera kreviet bol pripravený 

ako 0,5 % roztok v 1 % roztoku kyseliny octovej a prefiltrovaný cez filtračný papier. Konečný 
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roztok chitozánu mal pH=5,0. Polyvinylalkohol (PVA) bol od firmy Sigma a pripravený 

rozpustením v horúcej vode 98°C. Nafion sa použil ako 1 % roztok (1:1 voda/etanol) 

pripravený zriedením komerčne zakúpeného 5 % Nafionu. 

 

Príprava biosenzora: 

 Povrch GCE bol upravený vložením potenciálu +1600 mV na 120 s. Na elektródu zo 

sklovitého uhlíka (GCE) sa naniesla vrstva DNA za podmienok potenciálom stimulovanej 

adsorpcie. Pripravený jednoduchý DNA aj DNA biosenzor s ochrannou membránou bol pred 

každým meraním ponorený na 2 min za miešania v 10 ml 0,1 mol.dm-3 PBS pH=7,4 na 

ustálenie potrebnej rovnováhy medzi modifikovaným povrchom elektródy a prostredím 

roztoku. 

 

Voltampérometrické merania a ich hodnotenie: 

Cyklický voltampérogram sa zaznamenal v 10 ml 1.10-3 mol.dm-3 roztoku 

[Fe(CN)6]
3−/4− v 0,1 mol.dm-3 PBS v rozsahu potenciálov (0,8 V až -0,4 V), rýchlosť skenu 

100 mV.s-1, krok 2 mV. Pre hodnotenie antioxidačnej aktivity vína sa inkuboval biosensor v 

štiepnej zmesi generujúcej hydroxylové radikály bez a s podielom jednotlivých vín (1:1, v/v) 

počas 2 a 5 minút. Následne po oplachu biosenzora sa vykonávali merania prúdového signálu 

redoxného indikátora za podmienok zhodných s meraním signálu pred inkubáciou vo víne. 

Porovnanie signálov poskytlo relatívnu odozvu biosenzora indikujúcu antioxidačnú kapacitu 

vína, pričom sa použil vzťah: 

 

     [I.] 

 

kde S0 a S1 predstavujú prúdové signály indikátora zaznamenané pred a po inkubácii 

v štiepnej zmesi, alebo v štiepnej zmesi spolu s vínom a signál S je signál na čistej GCE 

elektróde. 

 

Výsledky a diskusia 

Zistilo sa, že vzorky vín obsahujú interferenty (vysokomolekulových látok), ktoré sa 

časom adsorbujú nielen na povrchu čistej GCE elektródy, ale aj na povrch DNA/GCE 

biosenzora a znižujú tak meranú odozvu hexakyanoželezitanu ako redoxného indikátora 
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povrchovo viazanej DNA. Na základe týchto zistení bola potrebná vonkajšia ochranná 

membrána, ktorá by bránila v prístupe vysokomolekulových látok k povrchu biosenzora. Boli 

vybrané tri druhy polymérov, ktorými bol modifikovaný povrch biosenzora a to: Nafion, 

chitozán a polyvinylalkohol (PVA). Z tvarovej a časovej nestability cyklického 

voltampérogramu redoxného indikátora sa dalo usudzovať, že membrána chitozánu alebo 

Nafionu nie je vhodná pre ochranu DNA biosenzora pred interferujúcimi látkami vín, pretože 

u oboch membrán sa pozorovali výrazné zmeny prúdového signálu redoxného indikátora. 

Naopak cyklické voltampérogramy indikátora získané na PVA/DNA/GCE elektróde 

vykazovali minimálne zmeny signálu s časom inkubácie vo víne. Preto sa táto membrána 

vybrala ako vhodná pre dané účely a použila sa pre ďalšie merania. 

Následne sa sledovalo poškodenie imobilizovanej biozložky DNA a detekciu 

poškodenia DNA hydroxylovými radikálmi pomocou DNA/GCE biosenzora bez ochrannej 

membrány. S časom dochádzalo k nárastu prúdovej odozvy anionického redoxného 

indikátora, ktorý súvisí s degradáciou negatívne nabitej vrstvy DNA. Rovnako sa sledovalo 

poškodenie DNA cez PVA membránu biosenzora. Membrána prepúšťala hydroxylové 

radikály k vrstve DNA viazanej na povrchu pracovnej GCE elektródy. Zistilo sa, že tieto 

radikály degradujú DNA v približne rovnakej miere ako v prípade biosenzora bez PVA 

membrány. 

Na obrázku 1 je vidieť porovnanie účinkov samotnej štiepnej zmesi a štiepnej zmesi 

zmiešanej s vínom (1:1, V:V). Po inkubácii PVA/DNA/GCE biosenzora v štiepnej zmesi je 

podiel zachovanej DNA v čase 2 min (80±2) % a v čase 5 minút (64±2) %, zatiaľ čo pri 

použití zmesi víno : štiepna zmes (1:1) je množstvo zachovanej DNA oveľa väčšie, v 

priemere pre všetky vína okolo (95±1) % pri 2 min a (85±3) % pri 5 minútach. 

Normalizované hodnoty podielu zachovanej DNA pre vzorky 6 vín sú uvedené v Tabuľke 1. 

Ako vína s najlepšími anioxidačnými vlastnosťami sa ukázali pri 2 minútach vína Müller 

Thurgau, Tramín mok a Veltlín zelený. Hodnoty použité v tabuľke 1 boli vztiahnuté na 

potenciál maxima píku čistej GC elektródy. 
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Obr. 1. Hodnotenie antioxidačného účinku vína vyjadrené podielom zachovanej DNA ako závislosti 

normalizovaného prúdu CV píku redoxného indikátora [Fe(CN)6]
3−/4−od času inkubácie PVA/DNA/GCE 

biosenzora v štiepnej zmesi a víne (1:1, v:v). 
 

Tab. 1. Podiel DNA zachovanej po inkubácii v štiepnej zmesi a víne (1:1, v:v) vyjadrený normalizovanou 
hodnotou prúdu CV píku redoxného indikátora [Fe(CN)6]

3−/4− na biosenzore s PVA membránou voči 
prúdu meranému na čistej GCE. 

 
Normalizované hodnoty zmeny prúdu ∆Irel, % 

Čas inkubácie, 
min 

Müller 
Thurgau 

Rulandské 
biele 

Tramín mok Veltlín zelený Rizling 
vlašský 

Chardonnay 

2 96±3 95±2 96±2 94±2 94±2 95±2 
5 88±4 86±3 86±2 87±2 82±1 81±2 

 

 

Záver 

Pripravil sa biosenzor na báze prevodníka tvoreného elektródou zo skleneného uhlíka, 

na ktorý sa za potenciostatických podmienok naniesla vrstva DNA. Citlivosť tohto biosenzora 

bola ovplyvnená interferentami matrice vína, a preto sa ďalej modifikoval vrstvou polymérnej 

ochrannej membrány pripravenej voľným odparením roztoku polyméru na DNA biosenzore. 

Ako ochranné membrány sme vyskúšali Nafion, chitozán a polyvinylalkohol. Najvhodnejším 

pre účely analýz v matrici bieleho vína sa ukázal polyvinylalkohol. Biosenzor sa následne 

použil pre detekciu štruktúrneho poškodenia DNA účinkami hydroxylových radikálov, 

tvorených in situ, a pri hodnotení antioxidačných účinkov vybraných bielych vín. Prítomnosť 

antioxidantov vo vínach mala pozitívny vplyv na podiel zachovanej DNA pri inkubácii 

biosenzora vo víne. Ako vína s najlepšími anioxidačnými vlastnosťami sa ukázali Müller 

Thurgau, Tramín mok a Veltlín zelený. 
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Abstract 

 Gas chromatographic analysis of saliva samples 
The aim of this work was the use of known processes for the pretreatment of saliva samples and their 

subsequent analysis by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). As an extraction solvent for the 
precipitation of proteins isopropanol was used. Sample preconcentration was achieved by lyophilisation. For the 
derivatization of the polar analytes silylating agents HMDS and BSTFA were used. In thus prepared samples 
carbohydrates, ascorbic acid, uric acid and other compounds were detected by GC-MS.  
 
Keywords: Gas chromatography; Mass spectrometry; Saliva; Carbohydrates; Vitamin C 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Náš organizmus je vystavený každodenne toxickým, nebezpečným látkam z prostredia, 

ktoré pochádzajú z prírodných alebo z antropogénnych zdrojov a modifikovanej potravy, čo 

v niektorých prípadoch už nemôžeme nazvať zdravými. Z tovární a z poľnohospodárskej 

činnosti sa chemikálie dostanú do potravinového reťazca, prejdú trofickými úrovňami živočíchov 

a nakoniec sa dostanú do ľudského tela. Imunitný systém sa ich pôsobením oslabí a už nedokáže 

čeliť rôznym bakteriálnym a vírusovým infekciám, ktoré dennodenne ohrozujú naše životy. 

Sliny patria medzi matrice použiteľné na diagnostické účely, pretože obsahujú zložky, 

ktoré sú prítomné aj v krvi, ktoré môžu byť endogénneho aj exogénneho pôvodu, teda sa môžu 

použiť na sledovanie zdravotného stavu. V súčasnosti je rastúci záujem o diagnostiku na základe 

analýzy slín, keďže sa jedná o jednoduchú, neinvazívnu metódu, ktorá je bezpečná ako pre 

zdravotníka tak aj pre pacienta [1]. Analytické testy pre meranie chemických látok v slinách 

môžu byť použité pre široké spektrum analytov, endogénnych látok aj xenobiotiká.  

Slinné vzorky sú mnohozložkové zmesi organických a anorganických látok a ich analýza 

vyžaduje chromatografickú separáciu. Pretože vzorka môže obsahovať látky, ktoré sa vyznačujú 

prchavosťou, je plynová chromatografia najvhodnejšou metódou ich analýzy [2]. Plynová 

chromatografia má vysokú citlivosť a rozlišovaciu schopnosť, je vhodná na analýzu plynných, 

kvapalných aj tuhých látok, ale aj prchavých a stabilných zlúčenín, alebo nestabilných a 

neprchavých zlúčenín, ktoré možno derivatizáciou príslušne premeniť. 
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Hmotnostný spektrometer je najpopulárnejším detekčným zariadením pre kvalitatívnu 

analýzu. Hmotnostný spektrometer sníma MS spektrum analyzovanej látky a porovnáva ho 

s databázou spektrálnej knižnice. Práve preto sa často používa, je rýchly a má len málo 

obmedzení. 

 

Materiál a metódy 

Na analýzu slín sa vzorky odoberali od rôznych ľudí v rôznych aj rovnakých časoch. 

Sliny sa odoberali do čistých, suchých kadičiek intenzívnym pľuvaním po dobu 2-3 minút. 

Z nazbieraných slinných vzoriek sa odpipetovalo do 4 ml vialky 500 µl slín a pridalo sa 1 ml 

izopropanolu. Vzorky sa premiešali a scentrifugovali na 5000 otáčok v priebehu 3 minút, aby 

sme sa zbavili proteínov a  slinnej hlieny. Z takto získanej premytej vzorky sa odpipetovalo 500 

µl supernatantu do 2 ml vialky a pridalo sa 1 ml destilovanej vody. Vzorky sa dali zmraziť pri 

teplote -18°C, aby sa mohli zlyofilizovať. V lyofilizátore sa odparila voda zo vzorky pri -56°C 

vo vákuu, čím sa zakoncentrovala vzorka slín.  

K zlyofilizovanej vzorke sa pridalo 300 µl HMDS (hexametyldisilazán), 300 µl 

acetonitrilu a 2 µl kyseliny trifluóroctovej. Otvorené vialky sa následne premiešavali na 

miešačke pri 50°C. Po uplynutí 30 minút sme vzorky z miešačky vybrali, pridali sme 400 µl 

BSTFA (bistrimetylsilyltriflóracetamid). Pri teplote 80°C sa zatvorené vzorky premiešali po 

dobu 30 minút [3]. 

Na analýzu sme použili plynový chromatograf 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). Separácia sa uskutočnila na kolóne 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. Dávkovaný objem bol 1 µl 

vzorky s dobou splitlessu 2 minúty. Ako nosný plyn sa použil hélium s konštantným prietokom 

1,5 ml/min. Teplota injektora bola 280°C, teplotný program v kolóne bol od 50°C s gradientom 

15°C/min. do 310°C ktorá sa udržiavala počas 2 minút. MS merania sa uskutočnili v móde Scan 

pri 45 – 600 amu, teplota iónového zdroja bola nastavená na 230°C. Energia ionizácie bola 70 

eV.  
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Výsledky a diskusia 

Pomocou izopropanolu sme vyzrážali proteíny a zbavili sme sa zložiek v slinách, ktoré by 

mohli vplývať rušivo pri analýze. Na zakoncentrovanie vzorky sme použili metódu lyofilizácie.  

Obrázok 1 prislúcha analýze, keď jedinec pol hodinu pred odberom vzorky slín užil 

tabletku vitamínu C, Celaskon 250 mg. 

 
Obr. 1. GC-MS záznam analýzy slín fajčiara po požití 250 mg vitamínu C. 1-fenol, 2-kyselina ftalová, 3- kyselina 

fenyloctová, 4- kyselina fenylpropánová, 5- kyselina L-askorbová, 6- myo- inozitol, 7- kyselina močová (všetky ako 
príslušné trimetylsilyl (TMS) deriváty). 

 
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 L-askorbová, ktorá je jednou zo základných 

živín v ľudskej strave. Je nutná pre udržiavanie zdravia spojivového tkaniva a kostí. Biologicky 

aktívna forma kyseliny askorbovej je vitamín C, ktorý je vo vode rozpustný vitamín. Nedostatok 

vitamínu C spôsobuje skorbut. Schopnosť vitamínu C darovať elektróny ho robí silným 

antioxidantom rozpustným vo vode, ktorý ľahko vychytáva voľné radikály [4].  

Ďalšími identifikovanými zložkami boli kyselina močová, heterocyklický purínový 

derivát, ktorý je konečným oxidačným produktom metabolizmu purínov. Prebytok alebo 

akumulácia vedie k typu artritídy, známej ako dna. Prítomnosť kyseliny ftalovej v biologických 
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tekutinách je dôkazom vystavenia sa organizmu ftalátom. Ftaláty majú schopnosť potlačiť 

syntézu androgénov počas vývoja [5].  

 

 
Obr. 2. GC-MS záznam analýzy slín po požití cukríku. 1- močovina, 2- kyselina butándiová, 3- manóza, 4- xylitol, 

5-kyselina fosforečná, 6- D- manitol, 7- glucitol (všetky ako príslušné trimetylsilyl (TMS) deriváty). 
 

 

Manitol je alkoholový cukor, polyol, ktorý má podobné vlastnosti ako xylitol alebo 

sorbitol. Má málo významnú energetickú hodnotu, pretože je do značnej miery eliminovaný z 

tela skôr, než akýkoľvek metabolizmus môže prebiehať. Môže byť použitý na liečbu oligúrie, 

ktorá je spojená so zlyhaním obličiek [6]. 

Xylitol je päťuhlíkový cukrový alkohol, ktorý je získaný prostredníctvom stravy .Nie je 

endogénne produkovaný ľuďmi. Xylitol je používaný ako diabetické sladidlo, ktorý je sladší ako 

sacharóza, ale obsahuje o 33 % menej kalórií. Xylitol sa prirodzene nachádza v mnohých 

druhoch ovocia (jahody, slivky, maliny) a zeleniny (napr. karfiol). Vzhľadom na denné príjmy 

ovocia a zeleniny ľudské telo prirodzene spracováva 15 gramov xylitolu denne. Zo všetkých 

polyolov má najsladšiu chuť. Používa sa v cukrovinkách a žuvačkách, vo farmaceutickom 

priemysle pre výrobu niektorých ústnych vôd a zubnej pasty a v kozmetike (krémy, mydlá, atď.). 

Xylitol chráni pred zubným kazom, ktorý spôsobujú baktérie, keďže žuvačky stimulujú tok slín 

a tak inhibujú množenie mikroorganizmov. Žuvačka s obsahom xylitolu za 4-14 dní znižuje 
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množstvo zubného plaku. Bolo preukázané, že každodenný príjem xylitolu po dobu 6 mesiacov 

znižuje množstvo baktérii Streptococcus mutans. Štúdie preukázali, že pomocou žutia 

xylitolových žuvačiek sa môže predísť akútnym zápalom stredného ucha (ušné bolesti a 

infekcie), pretože pri žuvaní a prehĺtaní sa eliminuje ušný maz a zabraňuje sa rastu baktérii 

v Eustachovej trubici [7]. 

 
Záver 

Cieľom bolo odskúšanie extrakčných metód na úpravu slinných vzoriek, zakoncertovanie 

pomocou lyofilizácie a derivatizácia pomocou BSTFA a HMDS. 

Na derivatizáciu neprchavých a polárnych zlúčenín medzi ktoré patria aminokyseliny, 

sacharidy, mastné kyseliny sme použili metódu silanizácie.  

Ďalšou úlohou bolo namerať a identifikovať látky nachádzajúce sa v slinách. Zistili sme, 

že vo väčšine prípadov v jednotlivých vzorkách boli zastúpené cukry, mastné kyseliny, 

aminokyseliny a ďalšie metabolity rôznych látok. 

Po požití Celaskonu sme detegovali aj kyselinu askorbovú, ktorá je nevyhnutným 

vitamínom pre imunitný systém. 

 Odber slín je neinvazívna a jednoduchá metóda. Analýza nie je finančne a časovo 

náročná, problematické môže byť zakoncentrovanie (lyofilizácia), ktorá môže trvať aj 6-12 hodín 

podľa množstva vzorky. 
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Abstract 

Biochemical Characterization of Sialyltransferase from Bacteria Bibersteinia trehalosi  
Sialic acids are acidic sugars playing crucial role in biological and pathological processes. Due to their 

specific features they can find application in pharmaceutical industry and medicine. For this reason there is need 
for efficient sialyltrasferases that can be used for sialylation in vitro. The most efficient from characterized 
sialyltransferases is multifunctional enzyme PmST1 from Pasteurella multocida. The aim of our work was to find 
and biochemically characterize new enzyme for biotechnology. We found hypothetical protein from Bibersteinia 
trehalosi that shows homology to PmST1. We show here optimal pH and temperature for this enzyme and the 
kinetics of sialyltransferase reaction. It has a broad acceptor substrate flexibility as it shows great activity with β-
galactosides but accepts also α-galactosides. It possesses minor sialidase and trans-sialidase activity dependent 
on CMP. Sialyltransferase from B. trehalosi is efficient α2,3-sialyltransferase showing naturally low sialidase 
activity that makes it suitable for biotechnological use.    
 

Keywords: sialylation in vitro; enzyme characterization; Bibersteinia trehalosi 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Sialové kyseliny (Sia) sú kyslé hydrofilné cukry s negatívnym nábojom, ktoré patria do 

veľkej skupiny derivátov kyseliny neuramínovej. Základom molekuly je kostra pozostávajúca 

z deviatich uhlíkov. Zvyčajne sa nachádzajú na koncovej pozícii glykánových reťazcov na 

povrchu buniek a sekrečných molekúl u stavovcov, vyšších bezstavovcov a niektorých 

mikroorganizmov [1]. Sia plnia vďaka svojim vlastnostiam významné biologické úlohy, 

z ktorých vyplýva aj ich potenciálne využitie vo farmaceutickom priemysle a medicíne (napr. 

liečba zápalových autoimunitných ochorení, zlepšovanie farmakokinetických vlastností 

proteínových liečív, imunoterapia rakoviny) [2]. 

Vzhľadom na rozširujúce sa poznatky o využití sialových kyselín sa zvyšuje aj dopyt 

po efektívnych metódach sialylácie. Keďže sialylácia in vivo je variabilná a často 

nedostatočná, pozornosť sa upriamuje najmä na stratégie in vitro. Najvýhodnejšie sú metódy 

využívajúce izolované enzýmy, ktoré sú efektívne, regio- a stereoselektívne a zvyčajne 

nevyžadujú extrémne podmienky [2, 3]. Spomedzi sialyltransferáz (ST) je v súčasnosti 

najefektívnejší enzým PmST1 z baktérie Pasteurella multocida. Jedná sa o multifunkčný 
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enzým, ktorý má nielen α2,3-sialyltransferázovú aktivitu, ktorá je pri použití laktózy zatiaľ 

najvyššia z popísaných ST, ale aj α2,6-sialyltransferázovú, α2,3-sialidázovú a trans-

sialidázovú aktivitu [4]. 

Cieľom našej práce bolo identifikovať a biochemicky charakterizovať nový enzým, 

ktorý by mohol byť využitý na efektívnu sialyláciu in vitro. Zvolili sme si homológ PmST1, 

ktorým bol enzým z baktérie Bibersteinia trehalosi a po expresii a purifikácii sme stanovili 

jeho pH optimum, teplotné optimum, kinetiku transferázovej reakcie, špecifickú aktivitu 

a úroveň konverzie s rôznymi akceptormi a tiež sme testovali jeho sialidázovu a trans-

sialidázovú aktivitu.    

 

Materiál a metódy 

Sekvencia kódujúca ST z B. trehalosi (STBtr), podrobená optimalizácii kodónov pre 

E. coli, bola komerčne syntetizovaná (Generi Biotech, Česká republika) a dodaná v plazmide 

pUC spolu s primermi pre tento gén. Žiadaná sekvencia bola následne amplifikovaná PCR 

v 30 cykloch (reakčný objem 50 µl). Produkt bol následne purifikovaný a po príprave 

kompatibilných prečnievajúcich koncov bol vložený do linearizovaného vektora pET-51b(+) 

Ek/LIC. Konštruktom boli potom transformované chemicky kompetentné bunky E. coli 

BL21(DE3)T1R. Nasledovala propagácia biomasy v LB médiu s ampicilínom a indukcia 

expresie žiadaného proteínu použitím IPTG. Proteín fúzovaný na N-konci so streptavidínom 

bol izolovaný komerčnou sadou Strep-Tactin SpinPrep Kit a uskladnený pri -20°C. CMP-Sia 

použitá pri experimentoch bola pripravená podľa Nahálka a Pätoprstý (2009) [5]. Na 

stanovenie pH optima boli použité 500 mM tlmivé roztoky (acetátový pH 4; MES pH 5 – 6; 

Hepes pH 7; Tris – HCl pH 8 – 9,5; CAPS pH 10) a reakčná zmes (objem 300 µl) v zložení 

30 mM CMP-Sia, 42,5 mM laktóza a enzým (4 µg). Reakcie prebiehali 18 hodín pri 30°C, 

pričom boli robené časové odbery. Úroveň konverzie predstavuje % CMP-Sia, ktorá sa 

skonvertovala na 3´- sialyllaktózu po 18 hodinách. 1 U = množstvo enzýmu katalyzujúce 

syntézu 1 µmol 3´- sialyllaktózy za min. v daných podmienkach. Pri stanovení teplotného 

optima boli podmienky rovnaké ako pri pH optime, pričom bolo zvolené pH 9 (500 mM Tris 

– HCl) a testované boli teploty 15°C; 30°C; 37°C; 39°C; 42°C. Kinetika bola stanovená pre 

substráty CMP-Sia a laktóza v reakčnom objeme 1 250 µl v Tris – HCl (100 mM, pH 9) pri 

37°C. Reakčná zmes obsahovala buď nemennú koncentráciu CMP-Sia (2 mM) a rôzne 

koncentrácie laktózy (0,1 – 40 mM) a enzým (4 µg) alebo nemennú koncentráciu laktózy (25 

mM) a rôzne koncentrácie CMP-Sia (0,2 – 4 mM) a enzým (2 µg). Reakcie prebiehali 18 
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hodín pričom boli robené časové odbery. 1 U = množstvo enzýmu katalyzujúce syntézu 1 

µmol 3´- sialyllaktózy za sekundu v daných podmienkach. Výsledky boli vyhodnotené 

pomocou softwaru Sigma Plot (2001). Akceptorová flexibilita bola testovaná v objeme 200 µl 

v Tris – HCl (500 mM, pH 9). Reakčná zmes obsahovala 30 mM CMP-Sia, 25 mM akceptor 

a enzým (2 µg).  Reakcia prebiehala 18 hodín pri 37°C, pričom boli robené časové odbery. 

Úroveň konverzie predstavuje % CMP-Sia, ktorá sa skonvertovala na sialylovaný produkt po 

18 hodinách. 1 U = množstvo enzýmu katalyzujúce syntézu 1 µmol sialylovaného produktu za 

min. v daných podmienkach. Sialidázova aktivita bola stanovená v objeme 100 µl Tris – HCl 

(100 mM, pH 9) a MES (100 mM, pH 6), substrátom bola 3´- sialyllaktóza s alebo bez 30 mM 

CMP, enzým 2 µg. Pre stanovenie trans-sialidázovej aktivity prebiehala reakcia v objeme 100 

µl MES (100 mM, pH 6), substrátom bol fetuín (20 mg/ml) a laktóza (20 mM) s alebo bez 

CMP (30 mM), enzým 2 µg. Reakcie boli ponechané 18 hodín pri 37°C a potom bol 

vyhodnotený stupeň konverzie ako % substrátu (3´- sialyllaktózy, resp. laktózy), ktorý sa 

skonvertoval na produkt (Sia, resp. 3´- sialyllaktózu) po 18 hodinách. Výsledky boli získané 

analýzou odberov pomocou HPLC vybavenej RI detektorom a kolónou SGX NH2 za 

izokratických podmienok [50% acetonitril a 50% kyslá voda (10 mM MgCl2 a 50 mM H3PO4] 

pri prietoku 0,5 ml/min.  

 

Výsledky a diskusia 

STBtr je doposiaľ nepopísaný proteín, ktorý je homológom PmST1. Oba enzýmy sú 

zaradené v skupine GT80 (www.cazy.org) [6] a zdieľajú 30% proteínovú identitu 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) [7]. Výsledky vplyvu pH na aktivitu ukázali, že STBtr je 

aktívnejšia v zásaditých podmienkach, podobne ako mnohé ďalšie ST. Pri pH 4 nevykazuje 

žiadnu a pri pH 5 len veľmi nízku aktivitu. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná v rozmedzí 

pH 8 – 9, pričom najmenej 40% optimálnej aktivity bolo zachovaných v širokom rozpätí pH 6 

– 10 (Obr. 1 A.). PmST1 vykazuje α2,3-sialyltransferázovú aktivitu v podobne širokom 

rozmedzí pH 6 – 10 s optimom pri pH 7,5 – 9 [4]. Úroveň konverzie bol pri STBtr takmer 

rovnaký pri pH 8 – 9,5. Ani pri jednom z testovaných pH nebola pozorovaná tvorba 6´-

sialyllaktózy, takže STBtr je pravdepodobne schopná katalyzovať len formovanie väzby α2,3, 

čo ju odlišuje od PmST1. 

Optimálna teplota pre aktivitu STBtr sa pohybuje v rozmedzí 37°C – 39°C (Obr. 1 

B.). Hoci najvyššiu aktivitu dosahuje pri teplote 39°C (99,6 U/mg), úroveň konverzie je 

podstatne nižšia (81%) ako pri 37°C (98%), čo naznačuje zníženú stabilitu pri teplote nad 
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37°C. Z toho dôvodu považujeme za optimálnmu teplotu 37°C. Tieto výsledky súhlasia aj s 

prirodzenými životnými podmienkami baktérie B. trehalosi ako patogéna oviec [8]. Podobne 

aj u PmST1 bola preukázaná teplota 37°C ako optimálna [4].  

 
Obr. 1. Optimálne pH (A.) a teplota (B.) pre aktivitu sialyltransferázy z baktérie B. trehalosi. 

 

Stanovené boli aj zdanlivé kinetické parametre pre STBtr (Tab. 1). Hodnota Km pre 

laktózu je 23,78 mM, čo je takmer 17-krát viac ako je jej hodnota pri PmST1 (1,4 mM) [4]. 

To naznačuje, že STBtr viaže laktózu výrazne slabšie ako PmST1. Katalytická konštanta kcat 

má hodnotu 57,45 s-1, ale v dôsledku vysokej hodnoty Km je katalytická efektivita 

spotrebovania laktózy (kcat/Km) iba 2,42 s-1 mM-1, čo je 13-krát menej ako efektivita PmST1 

(33 s-1 mM-1) [4]. Podobne ako pri laktóze, aj CMP-Sia sa viaže k STBtr slabšie (Km = 0,93 

mM) ako k PmST1 (Km = 0,44 mM) [4]. Hoci je katalytická efektivita spotrebovania CMP-Sia 

relatívne vysoká (kcat/Km = 44,21 s-1 mM-1), v porovnaní s efektivitou PmST1 (kcat/Km = 73 s-1 

mM-1) je takmer 1,7-krát nižšia [4]. 

 

    Tab. 1. Zdanlivé kinetické parametre sialyltransferázy z baktérie B. trehalosi.  
 

Substrát Laktóza CMP-Sia 

Km [mM]  23,78 0,93 

Vmax [mM s-1] 4,79 x 10-3 1,71 x 10-3 

kcat [s
-1] 57,45 41,06 

kcat/Km [s-1 mM-1] 2,42 44,21 

 

Rôzne cukry boli testované ako potenciálne akceptory pre STBtr. Enzým preukázal 

veľmi dobrú aktivitu v prítomnosti β-galaktozidových akceptorov (laktóza, LacNAc, 
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laktulóza), avšak akceptuje aj samotnú galaktózu a α-galaktozidy (melibióza, α-Gal, rafinóza) 

(Tab. 2). Najvyššia špecifická aktivita bola zaznamenaná s laktózou (60,5 U/mg), čo je 

porovnateľné so špecifickou aktivitou PmST1 (60 U/mg), ktorá bola doposiaľ najvyššia 

z popísaných ST [4]. Žiadna aktivita nebola zaznamenaná v prítomnosti glukózy, manózy, 

GalNAc, sedoheptulózy, celobiózy a sacharózy.  

 

Tab. 2. Akceptorová flexibilita sialyltransferázy z baktérie B. trehalosi. V tabuľke sú uvedené špecifické 
aktivity a úroveň konverzie v prítomnosti príslušného akceptoru, ktorý bol enzým schopný spotrebovať. 

 

Akceptor Väzba 
Špecifická 

aktivita [U/mg] 
Úroveň 

konverzie [%] 

D-Galaktóza 
 

0,79 59,6 

Laktóza β1,4 60,53 99,06 

N-Acetyl-D-laktozamín β1,4 50,65 100 

Laktulóza β1,4 37,82 89,56 

Melibióza α1,6 0,03 5,07 

α-Gal (Galα1,3Galβ1,4Glc) α1,3 1,83 35,57 

Rafinóza α1,6 0,03 3,92 

 

Pri testovaní sialidázovej a trans-sialidázovej aktivity STBtr bola zaznamenaná 

závislosť týchto aktivít od prítomnosti CMP v reakcii. Počas testovania pH bola zaznamenaná 

výrazná sialidázova aktivita pri pH 6 a mierna pri pH 7. Preto sme na testovanie sialidázovej 

aktivity zvolili pH 6 a taktiež pH 9 ako optimum pre transferázovú aktivitu. Pri pH 6 sme 

testovali aj trans-sialidázovú aktivitu. V prítomnosti CMP bola pri kyslom pH úroveň 

konverzie takmer 12% pri sialidázovej a 3% pri trans-sialidázovej aktivite. Pri zásaditom pH 

9 s prídavkom CMP bola sialidázová aktivita zanedbateľná (úroveň konverzie 0,13%). Ani 

jedna z týchto aktivít nebola zaznamenaná bez prítomnosti CMP v reakcii. Ni a kol. (2006) 

[9]  publikovali výsledky o štruktúrnych zmenách proteínu PmST1 indukovaných CMP, ktoré 

sú potrebné pre viazanie akceptora. Podobný vplyv môže mať CMP aj na štruktúru STBtr 

a ovplyvňovať tak aktivitu. PmST1 sa vyznačuje α2,3-sialidázovou aktivitou pri pH 5 – 5,5, 

avšak výrazne vyššou ako STBtr, keďže úroveň konverzie dosiahla pri tomto pH približne 

70%, pričom nebola potrebná prítomnosť CMP v reakcii [4].  

 

Záver 

Sialyltransferáza z baktérie B. trehalosi je doposiaľ necharakterizovaným enzýmom, 

ktorý sa vyznačuje α2,3-sialyltransferázovou aktivitou, nie však α2,6-sialyltransferázovou 
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aktivitou. Má značnú akceptorovú flexibilitu, najlepším substrátom sú β-galaktozidy, avšak 

aktivitu vykazuje aj s α-galaktozidmi. Použitím laktózy ako akceptora dosahuje aktivitu 

porovnateľnú s PmST1, ktorá je dosiaľ najvyššia medzi charakterizovanými ST. Vyznačuje sa 

všeobecne veľmi nízkou α2,3-sialidázovou a trans-sialidázovou aktivitou, ktoré sú 

najvýraznejšie pri kyslom pH. Sialidázová aktivita je signifikatne nižšia v porovnaní 

s PmST1, čo ho robí vhodnejším pre biotechnologické využitie pri syntéze 

sialooligosacharidov. Hľadanie nových efektívnych ST je neustále potrebné, keďže sialylácia 

in vitro je najvhodnejší spôsob syntézy rôznych sialylovaných zložiek významných pre 

farmaceutický priemysel a medicínu. 
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Abstract 

Removal of Cu2+ from aqueous solutions by natural Slovak bentonites was investigated using batch 
method and radiotracer technique, as a radiotracer was used 64Cu2+. Adsorption processes were modeled by 
Langmuir isotherm. The highest values of percentage for the Cu-adsorption on bentonites was achieved at the 
lowest concentration of the Cu2+ in solution. Cu-adsorption decreased with the increasing concentration of Cu2+ 
in solutions. Instead of equilibrium study, the influence of contact time and pH was investigated. Adsorption 
process is very fast, after first 15 min values of percentage for all bentonites were around 99 %. In the studied pH 
range (4 – 8), the Cu-adsorption was around 96 – 98 % and the values of percentage obtained at the various pH 
were not significantly changed. 
 

Keywords: Natural bentonite; Copper; Environmental protection  

 

Introduction and the formula of the main aim 

Clay rocks, bentonites, have a significant meaning in the field of environmental and toxic 

waste management.  

The bentonites are natural clay rocks consisting from mixture of minerals (e.g. 

montmorillonite, illite, beidellite, kaolinite, nontronite). The dominant species of the bentonite 

rocks is the dioctahedral smectite – mineral montmorillonite, ranging from 50 % to 85% [1]. 

Significant characteristics of bentonites such as low permeability, specific surface, high cation 

exchange capacity, high swelling ability and ability to adsorb ions are planned to be taken as 

significant advantage in form of bentonite barriers, in deep geological repositories for high-

level radioactive waste and spent nuclear fuel [2-4]. 

One of the most important interactions between radionuclide ions and geological 

formations is adsorption. Research and evaluation of adsorption properties of bentonites are 

unavoidable steps for formulation of migration model for various eco-toxically significant 

heavy metals or radionuclides in form of ions such as Cs+, Sr2+, Co2+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, Am3+ 

or U6+ [4- 7]. 

1160



Heavy metals are dangerous environmental pollutants due to their toxicity and strong 

tendency to concentrate in the environment. Elimination of heavy metals has been under 

investigation for certain times. The attention is paid to utilization of various natural materials-

adsorbents for removal or recovery of heavy metals from environment [8-10]. Copper is a 

heavy metal widespread in environment, even though its level is being increased. It is an 

essential metal for a broad variety of biological function in living organisms and may cause 

various effects on human health (e.g. anaemia, osteoporosis, decreased glucose tolerance, 

arthritis, cardiac arrhythmias, hepatic, neurological and renal dysfunctions). The copper is 

absorbed through the intestine, stored in the liver and mobilized into the circulation for 

provision to peripheral organs. Accumulated copper in cells causes toxicity due to its redox 

properties, which are essential for its function in cuproenzymes, can also result in lipids, 

nucleic acids and proteins damage. Therefore, it is of interest to effectively decrease the 

concentration of copper in effluents from various industries to the acceptable level before its 

release in environment [11-14].  

The main aims of this research is to determine the adsorption process of 64Cu2+ by 

natural Slovak Bentonites (Jelšový potok, Lieskovec and Dolná Ves) under the different 

experimental conditions, based on this, its allowed to predict and control the 64Cu2+ behavior 

on this clay surface. 

 

Materials and methods 

The bentonites were taken from Slovak deposits and technologically processed by 

Envigo a.s., SR (Table 1).The bentonite samples were used at different grain sizes, Jelšový 

potok and Lieskovec were used at 250 and Dolná Ves were used at 45 µm. It means that these 

are fractions of bentonite with the size of particles smaller than 250 and 45 µm.  

Tab. 1. Investigated bentonite samples 

 

Radioisotope 64Cu2+ (T1/2 = 12.7 h, β– 38.530 %, β+ 17.602 %, γ 0,475 %, X-rays 43.393 

%) (Biont a.s., Bratislava, SR) with the volume activity 2 MBq·mL–1 was used as radiotracer.  

Adsorption experiments were realized in the concentration range of 64Cu2+ 1 × 10–5 – 5 

× 10–2 mol·dm–3 solution prepared from CuCl2·2 H2O. All chemicals used during 

Deposit Jelšový potok Lieskovec Dolná Ves 
Type Smectite bentonite Smectite bentonite Illite/smectite 
Locality Middle Slovakia Middle Slovakia Middle Slovakia 
Designation J250 L250 DV45 
Grain size [µm] 250 250 45 
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experimental work were analytical reagent grade pure materials from supplies company 

Slavus, s.r.o, Bratislava SR.  

Adsorption of Cu2+ on bentonite samples was studied through radioisotope indication 

using radioisotope 64Cu2+ in static arrangement of experiments, in aerobic conditions at 

laboratory temperature. Adsorption parameters were determined after mixing in 0.03 g of 

adsorbent (solid phase) with 3 mL of aqueous phase (c = 1 × 10–5 – 5 × 10–2mol·dm–3) in 

plastic test tubes with internal diameter 14mm and capacity 10mL in laboratory extractor with 

constant speed of mixing both phases for 2 hours. After adsorption and subsequent 

centrifugation (t= 10 min, 6000 rot min–1) 2 mL was extracted from supernatant to measure 

radioactivity. 

The influence of contact time on the Cu-adsorption was analyzed from 15 min to 240 

min with the concentration of 64Cu2+ ions in aqueous phase 1 × 10–5 mol dm–3 at pH = 5. 

Adsorption behavior of 64Cu2+ was studied as a function of pH. The initial solution was 

diluted by the distilled water, the pH values were adjusted from 3 to 8, using HCl or NaOH 

solutions, and labelled with stock solution of 64Cu2+ with copper concentration 1 × 10–5 mol 

dm–3. Radioactivity determination of 64Cu2+ solutions was done with Wallac 1470 gamma 

counter. The statistical error of the measurement was below 1%. 

 

Results and discussion  

As the basic adsorption mechanism is used cation exchange. Diversity Kd and Γ 

between individual samples could be due to different CEC, different mineralogical structure 

and difference in surface area of individual samples. 

The results of the measurements of Cu-adsorption were plotted according to the 

Langmuir equation in Figure 1 A. The equilibrium adsorption isotherms express the 

mathematical relationship between the quantity of adsorbate and equilibrium concentration of 

adsorbate remaining in the solution at constant temperature. The correlation coefficients for 

Langmuir isotherm are very close to 1. Adsorption processes were modeled by Langmuir 

isotherm and the fact that the Langmuir model fits the experimental data indicates that almost 

complete monolayer coverage of the bentonites particles was obtained. 

The highest values of percentage of Cu-adsorption JP250, L250 and DV45 were 

achieved at the lowest concentration of the 64Cu2+ ions in solution (Figure 1 B). The 

adsorption of 64Cu2+decreased with the increasing concentration of 64Cu2+ ions in solutions. 

The highest adsorbed amount were reached with the bentonite JP250, in this case was 
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adsorption capacity Γ = 0.4608 mmol g–1, bentonite L250 obtained Γ = 0.2637 mmol g–1 and 

the lowest value had bentonite DV45 with the adsorption capacity Γ = 0.0386 mmol g–1. Poor 

adsorption values of bentonite DV45 could be explained by it mineralogical structure. The 

sample DV45, K-bentonite from Dolná Ves ground under 45 µm represents in comparison 

with the other used bentonites mineralogically different material. Its main clay phase is 

mixed-layering illit-smectite not present in other bentonites. 

 
 
 

 
A        B 

 
Fig.1. A Cu-adsorption on bentonite samples modeled by Langmuir isotherm 

  B  Dependency of percentage versus initial concentration of Cu2+ 

 

 

A        B 

Fig.2. A The influence of contact time on adsorption of 64Cu2+ 

 B The influence of pH on adsorption of 64Cu2+ 
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The maximum adsorbed 64Cu2+ values Γ for studied samples can be ordered in the 

following dropping order: JP250 > L250 > DV45. The influence of contact time on adsorption 

of 64Cu2+ on bentonite samples is presented on Figure 2A and the influence of pH is presented 

on Figure 2B. 

The adsorption process is very fast, after first 15 minutes of contact of solid and liquid 

phases were obtained values of R for JP250 98.68%, L250 97.75% and DV 99.49%. The 

comparable values of R were reached during the whole time interval. A period of 2 hours was 

chosen for the further adsorption experiments. Instant capture of studied ions on the bentonite 

can be explained by adsorption and ion exchange on the surface for 64Cu2+ ions. 

The pH of solution is an important parameter that controls Cu-adsorption process 

because of ionization of surface functional groups and alteration of the solution composition. 

In the studied pH range, the adsorption of Cu was around 96 – 98% and the values of R 

obtained at the various pH were not significantly changed. 

At pH = 3 was observed decrease of the values of adsorbed 64Cu2+ amount on studied 

samples, which may be caused by competitive influence of H+ ions and presence of relatively 

small number of available sites or there is a disturbed structure of bentonite. In the pH range 4 

– 6, the values of R are approximately comparable for JP250 and L250 (R = 96 – 97%), but in 

the case of DV45 is R ~ 94% These values proved that aside from the basic adsorption 

mechanism, which is the ion exchange, for higher pH then 7, the values of R decrease and 

complex-forming reaction with the surface bentonite groups take place. Adsorption of Cu in 

the pH range 3 – 8, decreases in the order L250 > JP250 > DV45 (Figure 4). In the higher pH 

the Cu is in form of Cu(OH)2 and it starts to precipitate. 

 

Conclusion 

Influence of contact time, effect of pH and effect of weight of adsorbent on adsorption 

of copper by natural Slovak bentonites Jelšový potok, Lieskovec and Dolná Ves were studied. 

The equilibrium study of adsorption was well-characterized by Langmuir model of isotherm 

and the value of maximum adsorption capacity obtained Jelšový potok Γ = 0.4608 mmol g–1. 

Influence of contact time proved, that the adsorption process is very fast, after first 15 minutes 

of contact of solid and liquid phases were obtained values of percentage for Jelšový potok 

98.68 %, Lieskovec 97.75 % and Dolná Ves 99.49 %. In the studied pH range 4 – 8, the 

adsorption of copper was around 96 – 98 % and the values of percentage obtained at the 

various pH were not significantly changed. Based on this, it is possible to conclude that 
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Slovak bentonites Jelšový potok, Lieskovec and Dolná Ves have satisfying adsorption 

properties for copper and can be used in waste and environmental management for removal of 

copper. 
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Abstract 

Chromý et al. found in 2009, that albumin-calibrated analysis of serum total protein according to a 
candidate reference method, developed by Doumas working group in 1981, provide results with unacceptable 
positive bias. The simplest way to rectify this defect is the use of  serum and/or plasma-based protein standards 
certified by the Kjeldahl method. We reviewed Kjeldahl methods adopted by laboratory medicine and selected 
for total protein a direct analysis on washed protein precipitates with trichloroacetic acid and verified its 
preliminary analytical performance parameters. We describe a final simplified analysis with modified still unit 
and digestion flask serving for both digestion and distillation and present its re-validation.  
 

Keywords:  total protein; kjeldahl method; biuret method 

 

Introduction and formulation of objectives 

In 1981 working group of Doumas et. al. [1-3], developed reference method for 

measuring total serum protein by use of biuret reaction. Chromý et al. found in 2009 [4], that 

routine analyses of serum total protein (TP), provide results with 3-5% unacceptable positive 

bias overlapping the total error ~3.4% allowed now for analysis of serum TP. The simplest 

way to remedy this fault is the use of human-based serum/plasma standards certified by the 

Kjeldahl method (KM). Such standards, compatible with patients samples, compensate for the 

offset caused namely by lipids and bilirubin in most normal and partly in pathological patients 

sera [4].  

The KM adopted for protein nitrogen by laboratory medicine is referred to in all great 

textbooks of clinical chemistry as “the standard on which the other methods are based” [5], or 

as “the reference method for determination of TP in biological material” [6-7]. 

Unfortunately, there was not any KM applicable directly as a primary reference 

procedure for TP. Therefore, we reviewed KMs adopted for TP by laboratory medicine [8]. 

For our preliminary experiments, we selected, remaked and verified KMs [9] described 

originally by Alma Hiller et al. [10-12].        

 Based on hopeful preliminary performance parameters, we chose a direct KM on 

isolated and washed protein precipitates with trichloroacetic acid (TCA) and acidimetric 

titration of steam-distilled ammonia trapped in boric acid as a base of primary reference 
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procedure usable for serum, plasma and urine TP. We further modified and simplified 

preliminary selected KM by the use of modified Kjeldahl flask (MKF) now connectable 

directly through a ground-glass joint to accordingly converted still unit and usable for both 

digestion and distillation. However, such a change necessitated re-validation of the whole 

procedure. We present abridged form of simplified KM and its re-validation[9]. 

 

Material and methods 

We used most of equipment already described in our previous article. Samples and 

reagent solutions were tempered to 20±0.2 °C before their preparation and/or use. All pure 

chemical standards were desiccator-dried over the silica gel before weighing and their 

producer-certified-batch-contents were included in all calculations.   

 Recovery and validation tests were performed with ammonium sulphate, glycine and 

with freeze-dried 5-mL serum Control N, which TP we assessed previously by a direct KM as 

64.05 g/L, and which we now used as our in-house reference material. Only 5.0 mL of 40% 

NaOH, used originally to alkalize steam-distilled digest, was substituted for 10.0 mL of 20% 

NaOH.  

Our digestion mixture contained uniformly: ~0.1 mL of glycine standard solution and/or 

washed protein precipitate prepared from ~0.1 mL of serum Control N, 1.0 mL of NaOH 0.6 

mol/L (precipitate dissolution), 5.0 mL of water (transfer of dissolved TP into MKF), 0.50 g 

of catalyst and 1.0 mL of concentrated H2SO4. Blanks contained 0.1 mL of water instead of a 

sample.  

We accomplished a direct determination of TP on single-washed protein-TCA-

precipitates prepared from serum Control N [9]. The principal changes consist in modified 

Kjeldahl flasks (MKF), accordingly modified bottom part of previous one-piece-still-unit 

according to Parnas/Wagner and in the aluminium heating block (AB) with greater flask-

ports. 

 

Results and discussion 

The digestion of glycine is now completed ~20 minutes from the start at a temperature 

of about 380 ºC. The digestion of TP needs a higher temperature ~385 ºC and is completed 

~30 minutes from the start. We established a new digestion time in MKF, usable for both 

glycine and TP, as ~50 minutes from the start, i.e., when temperature controller was set from 

~150 to the final ~385 ºC.         
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 Verification of distillation/titration steps was realized with ammonium sulphate. The 

recovery of ammonium sulphate found previously was 99.8%; in modified Kjeldahl 

equipment, we found 100.1±0.2%, which satisfies the limit “better than 99.5%” claimed for 

industrial KMs by Persson et al. [13]. In the verification of digestion/distillation/titration steps 

with glycine, we recovered 100.1±0.3%, (previously found recovery was 100.0%), which “lies 

within ±1% relative” specified for glycine also by Persson.  

  An overall verification of modified KM was made with serum Control N which we 

now used as our in-house reference material. We recovered 64.2±0.2 g/L of TP, which 

corresponds closely with our previously Kjeldahl-found TP ~64.05 g/L [9]. Good concordance 

in recoveries of standards is also an indirect proof of the correct standardization of used 

titrant. We repeated and re-validated all basic performance parameters of modified/simplified 

KM. Their comparison with previously assessed analytical-performance-data is shown in 

Table 1. Newly assessed data are similar to those found previously. 

  We also repeated the calibration and TP-recovery with protein calibrators prepared 

from two solutions (high – serum Control N, and low – Solution A) and proceeded as 

described previously [9]. Each of five calibrators was analyzed in triplicate (Table 2); 

previously found TP in Control N 64.05 g/L was used to calculate TP in all five calibrators; 

newly assessed validation parameters are in good concordance with those found previously. 

        

Tab. 1. Validation parameters  
1 Limit of detection /quantification; 2 Measurement-repeatability 

/intermediate-measurement-precision; 3 Calculated (y) vs. found TP (x), see Table 2. 
Parameter Found previously [6] Newly assessed 
1 LOD / LOQ (g/L) 0.03 / 0.09  0.03 / 0.10  
2 MR / IMP (%) 0.65 / 0.65  0.58 / 0.60  

Glycine bias (%) 0.16 % 0.12 %  

Control N (g/L) 64.05  64.18  
3 Calibration curve y = 0.9952x + 0.37 y = 0.9979x + 0.42 

TP bias (g/L) 0.37  0.42 

Correlation, R2 0.9999 0.9999 

Combined uncertainty 0.47 %  - 

  

  

 

1168



 

Tab. 2. Recovery of total protein (g/L) 
Calibration curves are specified in Table 1. 

mL TP (g/L) 

No Control-N Solution A Calculated  Found  

1 2 x 0.100 - 128.1 127.9 

2 1 x 0.100 2 x 0.100 89.7 89.5 

3 1 x 0.100 - 64.1 64.2  

4 - 3 x 0.100 38.4 37.7 

5 - 1 x 0.100 12.8 12.7 

 

 

The blanks reflect a titrant consumed by air-present ammonia absorbed in water and 

reagent solutions, by the ammonia from N-impurities in chemicals and by the volume of 

titrant necessary to induce a colour change of visual acidimetric indicator. Blanks found in 

individual Kjeldahl steps with 0.005 M titrant differed form the least 0.05 mL, (visually 

assessed titre) up to 0.20 mL (the whole digestion, distillation and titration). A 0.10 mL blank 

corresponds to ~0.014 mg N, which equals ~0.09 g/L of TP. 

  The essential difference in the digestion of glycine and a real TP consists in their 

different behaviour. While a slower/longer digestion of TP is always accompanied by charring 

carbohydrates and its finish is signalized by so-called point-of-clearing, glycine digests to the 

ammonia in a clear solution and its finish is accompanied only by fumes of SO3. 

 

Conclusion 

Chromý et al. proved in 2009 [4], that the use of artificial albumin-based calibrators, 

together with a biuret reagent developed by working group of Doumas et al., provide results 

with 3-5% unacceptable positive bias overlapping the total error of 3.4% allowed for analysis 

of serum TP. The simplest way to remedy this fault is the use of human-based serum/plasma 

standards certified by the Kjeldahl method. 

We reviewed the Kjeldahl methods adopted for TP by laboratory medicine [8], selected 

the direct KM on separated and washed protein-TCA-precipitates and verified, that selected 

KM is suitable as a primary reference procedure for TP in reference materials used in clinical 

chemistry [9].  
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We simplified selected KM and re-validated its analytical performance parameters 

which are practically the same as find previously [9]. Simplified KM will be used in the 

standard operating procedure for TP-certification.  
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Abstract 

Cesium is material with a low work function and, accordingly, atomic Cs has a low value of ionization 
energy. Therefore cesium is regarded as a good source material for electrons in plasma heating module. One of 
plasma heating technologies using Cs grid is foreseen as a candidate for the tokamak within the framework of 
project ITER. Among the possible impurities that can coexist in this module are CsO or CsO+, due to presence of 
oxygen traces in the heating chamber. We conducted CCSD(T) energy calculations of the cesium oxide (X 2

Σ
+) 

and its cation (X 3Σ-). Here are presented the bond lengths and spectroscopic parameters of both species and 
ionization energy (IE). Our IE (6.88eV) is in good agreement with previous theoretical results, experiment 
indicates substantially lower value (6.22eV). 

 
Key words: First-principles simulation; ionization energy; cesium monoxide; spectroscopic parameters 

 

Introduction and formulation of objective 

The tokamak (nuclear fusion reactors) is one of perspective candidates for producing 

controlled thermonuclear fusion power. It is a device which using magnetic field to confine 

the plasma in the shape of a torus. The fuels are deuterium (D) and tritium (T). D and T are 

heated to temperatures more than 150×106 °C, forming hot plasma. Strong magnetic fields are 

used to keep the plasma away from the walls; magnetic field lines that move around the torus 

in a helical shape. These are produced by superconducting coils surrounding the vessel, and 

by an electrical current driven through the plasma.  

The fusion between deuterium and tritium will produce one helium nucleus, one 

neutron and energy. The helium nucleus carries an electric charge which will respond to the 

magnetic fields of the tokamak and remains confined within the plasma. However, some 80% 

of the energy produced is carried away from the plasma by the neutron which has no electrical 

charge and is therefore unaffected by magnetic fields. The “runaway” neutrons will be ab-

sorbed by the surrounding walls of the tokamak, transferring their energy to the walls as heat. 

The heating of the plasma is mainly obtained by the injection of high-energy 

hydrogen/deuterium neutral beams, coming from the neutralization of high-intensity H–/D– 

negative-ion beams. H–/D– negative-ions are produced in a low-pressure plasma source and 

subsequently extracted and accelerated. Heating device is being built at Max-Planck IPP 
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Garching, Germany within the framework of EUROFusion. Crucial module of the heating 

device is the expansion region where Cs grid provides electrons to form the H–/D– negative-

ion beams.  

The deposition of materials with low work function inside on surface of Plasma Grid 

(PG) is an efficient solution to produce high negative-ion current. Work function (WF) of 

bulk material is given as the energy required to take out an electron from Fermi level, while 

ionization energy (IE) in atom/molecule is the energy required to take out an electron from 

highest occupied orbital to vacuum. WF is an experimentally obtained parameter and is most 

simply determined from the photoelectric effect experiment. The low work function of 

materials allows increasing the amount of negative ions produced as backscattering of the 

positive ions H+, D+, T+  or neutral H gas from the metal surface. Overlap with metal states 

causes electron tunneling and negative ion formation. Therefore, the covered materials with 

the lower work function give the higher probability of the negative ion formation [1, 2]. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Scheme of H-/D- source built at IPP Garching and positive ion neutralization 
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Cesium has the lowest IE = 3.89 eV. If the impurities like CsO or CsO+ or higher 

oxides are formed in the expansion region (Fig. 1), they may affect the process of the negative 

ion formation energy. NIST Standard Reference Database does not provide any spectroscopic 

data on CsO/CsO+ except the mass spectrometric measurement yielding IE = 6.22 eV [3]. 

Therefore, it is desirable to extend our knowledge on (so far incomplete) molecular data of 

cesium oxides.  

Objective of the work is to revise the determination of the ionization energy and 

spectral characteristics of CsO with the purpose of right selection of method and basis set for 

further study of this material. 

 

Materials and methods 

The calculations have been carried out within the MOLCAS software package [4]. 

Ionization energy and harmonic frequency were investigated using the highly reliable post-HF 

method - CCSD(T) (Coupled-Cluster Singles Doubles and Non-iterative Triples). Relativistic 

effects were accounted for by the Douglas-Kroll-Hess (DKH) method. We calculated the 

CsO/CsO+ using different basis sets and two versions of correlated electrons: 15/14 and also 

25/24. Our results are compared with the experimental and theoretical studies and we selected 

the ANO-RCC VQZP basis set for O and Cs [5].  

The 2Σ+   state is established, from microwave and infrared studies [6], as the ground 

electronic state of CsO. Ionization of CsO from the X 2
Σ

+   state by the removal of an electron 

leads to a cation with the lowest electronic state X 3
Σ

–. 

 

Result and discussion 

Energy calculations were performed in order to identify the ground states for neutral 

molecule and for cation. We have obtained the bond lengths (Re) for both species, Tab. 1. The 

Re value of  X 2Σ+ = 2.32 Å may be compared with the experimental value 2.30 Å [6] and the 

theoretical value 2.337 Å [7]. Our Re value for CsO+ (X 3
Σ

–) 3.381 Å is compared with other 

theoretical value of 3.38 Å [7].  

To calculate the ionization energy we used basis set ANO-RCC-VQZP and its 

systematic extensions. Extensions of the basis set have not led to significant differences in the 

values of the ionization energy, Tab. 2. It is worth noting that inclusion of relativistic effects 

has a minimum effect on the ionization energy, while there is a huge effect in individual total 

energies, Tab. 3. 
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Tab. 1. Calculated data, ANO-RCC-VQZP basis, correlated 25/24 electrons 
 

 Re [Å]  HF CCSD CCSD(T) 

CsO  X 2
Σ

+ 2.32 -7855.735920 -7856.292544 -7856.310260 

CsO+  X 3
Σ

- 3.38 -7855.568862 -7856.045140 -7856.056078 

IE[au]  0.167058 0.247404 0.254182 

IE[ev]  4.55 6.73 6.92 

IE[cm -1]  36 682 54 324 55 812 

 

Tab. 2. Calculated ionization energy in basis sets of varying complexity [eV] 
 

Basis HF CCSD CCSDT 

ANO-RCC-VQZP 4.55 6.73 6.92 

ANO-RCC-Large 4.63 6.69 6.88 

ANO-RCC-Large plus 

Cs(+1s1p1d2f2g3h)O(+1s1p1d1f1g) 

4.64 6.72 6.92 

 

 
 

Fig. 2 Ionization energy of CsO 

 

 

 

 

 

 

IE 
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Tab. 3 Results with and without relativistic effect in totally decontracted ANO-RCC basis set 
 

 HF CCSD CCSD(T) 

nonrelativistic 

X2
Σ

+ -7529.163121 -7529.880753 -7529.904287 

X3
Σ

- -7528.991565 -7529.633305 -7529.649315 

IE[au] 0.171556 0.247448 0.254973 

IE[ev] 4.67 6.73 6.94 

IE[cm -1] 37 669 54 333 55 986 

relativistic 

X2
Σ

+ -7855.739197 -7856.464094 -7856.487266 

X3
Σ

- -7855.565107 -7856.218360 -7856.234254 

IE[au] 0.174090 0.245734 0.253012 

IE[ev] 4.74 6.69 6.88 

IE[cm -1] 38 226 53 957 55 555 

 

The calculated ionization energies for CsO have been determined from difference 

between minimum points of energy of the neutral and cation states (adiabatic IE). Ionization 

energy is in not such good agreement with experimental value. Our theoretical value is 

6.88 eV (Fig. 2.), while experimental value is 6.22 eV [3]. Although, we have similar value as 

other theoretical calculations [7], where authors gotten 6.89 eV by RCCSD(T) calculations 

and they employed aug-cc-pv5z basis set for O and ECP46MWB designated for Cs. 

With regard to the harmonic vibration frequency ωe for neutral CsO, this was 

determined as 349 cm-1, which compares well with values 286 cm-1 and 312 cm-1 obtained in 

Ref. [8, 9]. The resulting value ωe cation X 3
Σ

- is 87 cm-1 compared to the value of 67 cm-1 

from the work of Lee at al. [7]. 

 

Conclusion 

In this work we have calculated spectroscopic properties and ionization energy of 

cesium oxide. The results were analyzed and compared with available experimental and 

theoretically studies. The analysis allowed us to make a proper choice of the method ab initio 

calculations in favor CCSD(T) and basis set ANO-RCC-VQZP has been selected for future 

calculations. Our value of the ionization energy of CsO is 6.88 eV. Our calculated values of 

harmonic vibration frequency are 349 cm–1for CsO and 87 cm–1 for CsO+, respectively.  

Taking into account our value of the CsO ionization energy, 6.88 eV, previous 

theoretical value of Lee et al. [7], 6.89 eV which rather differs from the experimental value of 
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6.22 eV [3] we are urging for a new experimental data. Our claim is based on following facts: 

i/ extension of the present basis set did not lead to significant change in IE, ii/ contribution 

from triple excitations did not lead to significant change in IE, iii/ increasing number of 

correlated electrons to d-electrons did not lead to significant change in IE, iv/ inclusion of 

relativistic effects by the DKH method did not lead to significant change in IE and thus also 

more sophisticated relativistic as well as electron correlation methods hardly can covered the 

difference of 0.66 eV. 

 

Acknowledgements 

MZ would like to thank Ján Škoviera for his valuable advices. This work was 

performed during foreign scientific internship supported by National Scholarship Program for 

the Supports of Mobility of University Students, PhD Students, University Teachers, 

Researchers and Artists. Financial support was provided by grant from European Union 

within the framework of Eurofusion (Task WPHCD-NB). We thank prof. U. Fantz from IPP 

Garching for valuable discussions. 

 

References 

[1] Serhiy Mochalskyy (2011) Modeling of the negative ion extraction from a hydrogen 

plasma source: application to ITER neutral beam injector. (PhD thesis) University 

Paris-Sud. 

[2] ITER [14. March 2015] <https://www.iter.org/sci#fusionfuels> 

[3] Verkhoturov E. N., Thesis, Moscow State University, (1977) - reported in Butman M. 

F., Kudin L. S., Krasnov K. S., (1984) Zh. Neorg. Khim. 29, p. 2150, (Engl. Transl. 

Russ. J. Inorg. Chem. (1984) 29, p. 1228 

[4] Aquilante F., De Vico L., Ferre N., et al (2010) J. Chem. Theory Comput. 31, p. 224 

[5] Roos B. O., Veryazov V., Widmark P.-O. (2004) Theor. Chem. Acc. 111, p. 345 

[6] Yamada C., Hirota E. (1999) J. Chem. Phys. 111, p. 9587 

[7] Lee E. P. F., Lozeille J., Soldan P., et al. (2001) Phys. Chem. Chem. Phys. 3, p. 4863 

[8] Allison J. N. , Cave R. J., Goddan W. A. (1984) J. Phys. Chem., 88, p. 1262 

[9] Laskowski B. C., Langhoff, S. R., Siegbahn P. E. M. (1983) Int. J. Quantum Chem. 

23, p. 483 

1176



	  
	   	  

1177



Studium degradace bentonitu v závislosti na pH interagující vody 
 

Daniel Bednář 
 

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 
 Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika; 394030@is.muni.cz 

 
 

Abstract 

Study of the bentonite degradation in dependence on the pH of interacting water  
This bachelor thesis deals with bentonite rock during its interaction with water solutions of different pH. 

Bentonite is clayey rock which is considered to be used as geoengineering barrier for deep geological repository 
of radioactive waste. For this experiment was used bentonite B75 from company Keramost a. s. and solutions of 
initial pH 5, 6, 9, 10 and deionized water. This experiment run in geochemical laboratory for 161 days. For 
whole time of experiment the values of pH, Eh, conductivity and temperature were measured, the results were 
plotted into graphs and changes which run in bentonite were evaluated. At the end of the experiment was 
performed chemical analysis of the solutions by which were detected differences in concentrations of dissolved 
substances in individual solutions.  
 

Keywords: Bentonite; interaction; radioactive waste; pH; Eh; conductivity; solution 

 

Úvod a formulace cíle 

V dnešní době se lidé stále více snaží využívat k získávání elektrické energie jaderné 

elektrárny. S provozem jaderné elektrárny je spojena produkce vysoce nebezpečného 

radioaktivního odpadu. V současné době je velkým problémem dlouhodobé uložení tohoto 

odpadu. Jedním z řešení tohoto problému může být uložení radioaktivního odpadu do 

hlubinných úložišť. Jako materiál pro zhotovení jedné z bariér hlubinného úložiště byl vybrán 

právě bentonit. Pro zajištění stability úložiště je třeba znát procesy, které mohou ovlivnit 

stabilitu a vlastnosti bentonitu v průběhu jeho interakce s podzemní vodou. Cílem této práce 

je zjistit, jaké geochemické změny probíhají v bentonitu při jeho vystavení vodám o různém 

pH a tyto změny vyhodnotit a porovnat. [1,2,3] 

 

Materiál a metody 

K experimentu byl použit roztok HCl o původním pH 5 a 6, roztok NaOH o původním 

pH 9 a 10 a deionizovaná voda o původním pH 5,75 a skleněné kádinky o objemu 1 l. 

Roztoky byly smíchány s 50 g bentonitu B75 (Keramost a. s.) v poměru S:L = 1:15. K úpravě 

pH roztoků byl použit 0,5 M roztok HCl a 0,1 M roztok NaOH. Experiment měl 3 série 

pokusů. 

V první sérii byl bentonit smíchán s roztoky o původním pH 5, 6, 9, 10 a 5,75 
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(deionizovaná voda). Vzorky byly zakryté a neupravované, bylo prováděno průběžné měření. 

Vzorky byly označeny jako 5N, 6N, 9N, 10N a DeZ. 

 Ve druhé sérii byl bentonit smíchán s roztoky o původním pH 5, 6, 9, 10. Tyto vzorky 

byly také zakryté. Bylo upravováno pH, vždy na výchozí hodnotu přidáváním kyseliny (0,5 M 

HCl) či hydroxidu (0,1 M NaOH). Tato série vzorků je označena jako 5U, 6U, 9U a 10U. 

 Třetí sérií byl odkrytý vzorek bentonitu s deionizovanou vodou o původním pH 5,75. 

Tento vzorek je označen jako DeO. 

 U každého vzorku bylo měřeno pH, Eh, konduktivita a teplota. Experiment probíhal 

po dobu 161 dnů. Výsledná data byla vyhodnocena v programu Microsoft Excel. Na konci 

experimentu byla provedena chemická analýza roztoků. Piperův diagram a stabilitní Eh-pH 

diagram byly vytvořeny v programu Geochemist´s Workbench verze 8.0.12. 

 

Výsledky a diskuze 

Vývoj pH, Eh a konduktivity neupravovaných vzorků, porovnání se vzorkem odkrytým 

U všech vzorků se pH ustálilo na hodnotách 10,049–10,083. Během následujících 

měření pH klesalo. Od 42. dne docházelo k pozvolnému klesání pH. Mezi 120.–161. dnem 

došlo k mírným změnám jen u vzorků 9N a 10N. 

 Eh se u všech vzorků ustálilo na hodnotách mezi 344–373 mV. Při druhém měření 

hodnota Eh u kyselých vzorků oproti původní hodnotě stoupla, ale u zásaditých klesla. Při 

dalších měřeních byly probíhající změny v hodnotách Eh u všech vzorků podobné. K 

největším změnám docházelo prvních 20 dnů experimentu. Po 22. dnu se Eh začalo ustalovat 

a nedocházelo k výrazným změnám. Po 80. dnu se Eh ustálilo na hodnotách okolo 350 mV. 

Ve161. dni došlo u všech vzorků k poklesu Eh. 

 U vzorků 5N, 6N, DeZ a 9N se konduktivita pohybovala v rozmezí 785–794 µS/cm, 

u vzorku 10N byla konduktivita cca o 40 µS/cm vyšší, tento rozdíl byl téměř stálý po celou 

dobu experimentu. Do 20. dne docházelo u všech vzorků k častým změnám v rozmezí do 

60 µS/cm. Po 20. dni začala konduktivita plynule stoupat a už nedocházelo k poklesům. 

Přibližně 80. den se růst konduktivity začal zmírňovat. 

 Vývoj pH, Eh i konduktivity odkrytého vzorku byl velmi podobný vývoji u vzorků 

zakrytých neupravovaných. 

 

Vývoj pH, Eh a konduktivity u vzork ů s udržovaným pH 

Jednotky µmol/g vyjadřují množství spotřebované kyseliny/hydroxidu na 1 g bentonitu. 
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U všech vzorků se pH ustálilo podobně jako u neupravovaných vzorků na hodnotách 10,062–

10,107. K první úpravě pH došlo 30 hodin od smíchání bentonitu s roztoky, pH vzorku 10U 

zůstalo shodné s původní hodnotou roztoku (pH 10) a první upravení proběhlo až 10. den.  

 U vzorku 5U bylo na první upravení použito 705 µmol/g HCl. U vzorku 6U stačilo na 

první ustálení 380 µmol/g HCl. U vzorku 9U byla k ustálení použita kyselina HCl a později i 

hydroxid NaOH. 

 V průběhu času se spotřeba kyseliny u vzorků 5U a 6U snižovala a blížila se 0. 

U vzorku 9U docházelo od 38. dne jen k drobným změnám v množství použitého NaOH. U 

vzorku 10U až do konce experimentu docházelo k častým změnám v množství 

spotřebovaného hydroxidu. 

Vývoj Eh probíhal podobně jako u neupravovaných vzorků. Eh se ustálilo na 

hodnotách cca 360 mV. Prvních 20 dnů probíhaly změny hodnot Eh v rozmezí až 200 mV. Po 

22. dnu se Eh začalo ustalovat a nedocházelo k výrazným změnám. Došlo však k vytvoření 

rozdílů (až o 170 mV) mezi jednotlivými vzorky, které zůstaly téměř konstantní až do konce 

experimentu. 161. den se projevil pokles Eh u všech vzorků. 

U upravovaných vzorků jsou změny v konduktivitě téměř přímo úměrné množství 

přidávané kyseliny či hydroxidu. Ze začátku výrazný nárůst, později se snižujícím se 

množstvím přidávané kyseliny/hydroxidu dochází k ustalování. 

 

Vyhodnocení Eh-pH diagramu a chemické analýzy 

Z Eh-pH diagramu (obr. 1.) je patrné, že všechny neupravované roztoky se po celou dobu 

experimentu pohybovaly v přechodné oblasti a i přes rozdílné pH původních roztoků nejsou 

žádné rozdíly mezi pozicí jednotlivých vzorků v diagramu. 

 U vzorků upravovaných jsou vidět rozdíly v pH mezi jednotlivými vzorky. Vzorek 

odkrytý zaujímá pozice mezi vzorkem 9U a 10U. 

Z Piperova diagramu (obr. 2.) je patrné, že v roztoku téměř všech vzorků (kromě 

vzorků 5U a 6U) je množství rozpuštěných kationtů Ca2+ a Mg2+ menší, než množství kationtů 

Na+ a K+. Z výsledků chemické analýzy (tab. 1.) je také patrné, že množství kationtů  Na+ je 

ve všech roztocích několikanásobně větší než množství kationtů K+. U kyselých 

upravovaných vzorků 5U a 6U převládaly rozpuštěné kationty Ca2+ a i množství rozpuštěných 

kationtů Mg2+ bylo větší než množství kationtů Na+ a K+. 

 U všech neupravovaných vzorků a vzorku 10U převládaly v roztocích anionty HCO3̄ 

(u vzorků 5U a 6U převládaly kationty Cl- z důvodu jejich upravování HCl). U vzorku DeO 
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nebyla provedena analýza na množství rozpuštěných aniontů (SO4)
2- z důvodu malého 

množství roztoku. U vzorků 6U, 6N a 10U byl v roztoku zjištěn i rozpuštěný Al, největší 

množství bylo zjištěno v roztoku 10U a to 2,97 ppm. 

 

  
Obr. 1. Eh-pH diagram všech vzorků Obr. 2. Piperův diagram všech vzorků 

 

Diskuze 

U všech neupravovaných vzorků byl při prvním měření zjištěn nárůst pH na hodnotu 

10,049–10,083, to ukazuje, že i malé množství bentonitu je schopno vnutit roztokům 

s různým pH prostředí, které je pro bentonit typické. Některé drobné výchylky ve vývoji pH je 

možné vysvětlit mírným nárůstem nebo poklesem teploty a tudíž změnou koncentrace 

kyseliny uhličité podle rovnice 

 

 H2CO3  ↔ CO2 + H2O   [I]  

   

U vzorku 5N se v 16. dni projevil výraznější nárůst pH, který byl s největší pravděpodobností 

způsoben chybou v měření. 

 Eh neupravovaných vzorků na začátku experimentu podléhalo menším změnám, ale 

pak došlo k jeho ustálení na hodnotách 300–360 mV (změny mezi 16. a 20. dnem byly 

způsobeny výměnou měřící elektrody). 

 Konduktivita byla u vzorku 10N po celou dobu experimentu vyšší z důvodu vyšší 

koncentrace původního roztoku a tudíž většího množství rozpuštěných minerálů. U vzorku 

DeZ byla konduktivita nejnižší, roztok byl nejméně koncentrovaný (deionizovaná voda). 

Některé změny v hodnotě konduktivity mohly být způsobeny změnou teploty (nárůst teploty o 

1181



1°C může způsobit nárůst konduktivity o cca 2%). 

 
Tab. 1. Chemická analýza roztoků 

 
 5U 5N 6U 6N DeO  
pH 6,74 8,994 7,096 8,978 8,942  
Al 0 0 0,57 0,22 0 ppm 
Na+ 386,854

6 
212,215
5 

358,237
5 

211,556
4 

221,990
3 

ppm 

K+ 53,1656 12,1810 44,8942 11,9595 11,6551 ppm 
Ca2+ 872,860

3 
1,9403 562,896 2,00689 1,5964 ppm 

Mg2+ 321,956
6 

2,8808 224,875 2,682 2,855 ppm 

(SO4)
2- 11,94 18,93 9,47 16,05  ppm 

Cl- 3040,45 2,89 2138,52 0,57 0,43 ppm 
HCO3̄ 0,23 7,786 0,472 7,833 8,65 mmol/l 

       
 DeZ 9U 9N 10U 10N  
pH 8,973 8,852 8,957 9,813 8,928  
Al 0 0 0 2,97 0 ppm 
Na+ 202,052

6 
301,963
6 

213,807
7 

384,919
4 

206,990 ppm 

K+ 11,5500 17,0651 11,9781 10,5845 11,4379 ppm 
Ca2+ 1,7353 3,9776 1,8092 1,4415 1,5491 ppm 
Mg2+ 2,6251 6,1996 2,7976 2,7185 2,5242 ppm 
(SO4)

2- 13,99 13,99 16,05 23,87 18,11 ppm 
Cl- 0 201,23 0,99 1,7 0,57 ppm 
HCO3̄ 7,67 7,242 10,104 11,73 8,448 mmol/l 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jaký je vliv vody o různém pH na bentonit. Porovnat 

výsledky jednotlivých experimentů a určit, jak je bentonit ovlivňován roztoky o různém pH, 

experiment probíhal po dobu 161 dnů. 

 U vzorku zakrytého s deionizovanou vodou se na začátku experimentu projevil nárůst 

pH na hodnotu 10, pH pak pozvolně klesalo, až se ustálilo na hodnotě 9. Stejně tomu bylo u 

všech ostatních neupravovaných vzorků a také u vzorku odkrytého. To dokazuje, že bentonit 

je schopen výrazně ovlivnit pH roztoku nezávisle na jeho původním pH. U vzorků 

upravovaných se pH vracelo k hodnotám podobným vzorkům neupravovaných i při přidávání 

velkého množství roztoku HCl/NaOH k ustálení původní hodnoty pH. U kyselých roztoků 

bylo odchýlení od původní hodnoty pH vyšší, než u roztoků zásaditých. A to z důvodu většího 

rozdílu v pH, na které byly roztoky upravovány a pH, na které se ustálil roztok bentonitu s 

deionizovanou vodou. K nejmenším odchylkám docházelo u roztoku upravovaného na pH 9, 
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což dokazuje, že při kontaktu bentonitu s vodou (o podobném pH jako měly roztoky použité 

v experimentu), se její pH s největší pravděpodobností ustálí na hodnotách okolo 9. 

 Ze stabilitního diagramu je patrné, že vzorky neupravované zaujímají pozice 

v přechodné oblasti, zatímco vzorky upravované zaujímaly pozice v oblasti mírně oxidační 

(největší oxidační potenciál mají vzorky upravované na pH 9 a 10). 

 Konduktivita u všech neupravovaných vzorků v průběhu času podléhala stejnému 

trendu, ale u vzorku upravovaného na pH 10 byla její hodnota po celou dobu vyšší, to 

dokazuje vyšší množství rozpuštěných minerálů než u ostatních neupravovaných vzorků. Růst 

konduktivity se časem zmírňoval, což naznačuje zpomalení rozpouštění bentonitu. 

 Vývoj hodnot pH, Eh a konduktivity odkrytého vzorku byl velmi podobný vývoji u 

vzorků neupravovaných zakrytých, protože množství rozpuštěného CO2 nebylo dost vysoké 

na to, aby se projevil výrazný rozdíl mezi vzorky zakrytými a vzorkem odkrytým. 

 Chemická analýza ukázala, že poměr rozpuštěných kationtů Na+, K+, Ca2+ a Mg2+ byl 

u všech neupravovaných vzorků a u vzorku odkrytého velmi podobný, i přes rozdílné 

podmínky jednotlivých vzorků. U vzorku odkrytého s deionizovanou vodou bylo množství 

karbonátů mírně vyšší, než u vzorku zakrytého s deionizovanou vodou, z důvodu rozpouštění 

plynného CO2. Nejmenší množství rozpuštěných karbonátů bylo naměřeno u vzorků 

upravovaných na pH 5 a 6 z důvodu jejich kyselosti, množství rozpuštěných kationtů Na+, K+, 

Ca2+ a Mg2+ bylo u těchto vzorků mnohem vyšší z důvodu postupného přidávání HCl. 
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Abstract 

Garnets and pyroxenes from Ca – skarns from Bratislava – Rača, Veľká Baňa (Malé Karpaty) area. 
This electron-microprobe study describes the composition of Ca – skarn rocks minerals from the 

Bratislava – Rača, Veľká Baňa area, Malé Karpaty Mountains, Western Carpathains, SW Slovakia. Ca – skarns 
(erlans, calc - silicate hornfelns) are situated in early paleozoic amphibolites and metagabbros in south part of 
tatricum crystalline complex of Malé Karpaty Mountains. Garnets form idiomorphic to hypidiomorphic crystals 
in size of 5 mm, or aggregates with regular soft oscillation zonality, or irregular zonality. Garnets show grossular 
composition (76 – 90 mol. %). Pyroxene (Diopside to Hedenbergite) forms aggregates with irregular zonality, 
caused by uneven distribution of Fe. Al and Na content is very low (0.01 to 0.03 apfu).  
 

Keywords: skarn; garnets; pyroxenes; Veľká Baňa; Malé Karpaty Mts. 

 

Úvod 

 Polohy Ca-skarnov (erlánov, vápenato-silikátových rohovcov) v spodnopaleozoických 

amfibolitoch a metagabrách južnej časti tatrického kryštalinika Malých Karpát (širšia oblasť 

Bratislavy) sú známe už dávnejšie, avšak ich minerály boli doteraz identifikované iba 

klasickou petrografickou metódou pomocou optických vlastností [1,2,3]. Náš výskum je 

zameraný na identifikáciu a podrobnú charakterizáciu variácií chemického zloženia 

indexových minerálov Ca-skarnov pomocou elektrónového mikroanalyzátora (EMPA). 

Lokalita Veľká Baňa (SZ od bratislavskej mestskej časti Rača) patrí medzi najlepšie výskyty 

Ca-skarnov v amfibolitoch Malých Karpát. Ca-skarny tu tvoria polohy cm až dm hrúbky 

v amfibolitoch, pričom kryhy amfibolitov sú uzavreté v granitických horninách bratislavského 

masívu. Skarny sú tvorené asociáciou silikátov bohatých Ca s prevládajúcim pyroxénom 

(diopsidom-hedenbergitom), granátom (grossulárom) a klinozoisitom až epidotom, ako aj 

hojným titanitom.  

 

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 
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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. 

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 [4]. 

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 elektrónového mikroanalyzátora ukazujú, že 

granáty z Ca-skarnov v oblasti Bratislava – Rača, Veľká Baňa majú v zmysle klasifikácie 

Grewa et al.  [4] 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 38,73 39,06 39,05 38,91 39,09 39,2 38,58 38,97 

TiO2 0,95 0,3 0,27 0,49 0,27 0,38 0,96 0,31 

Cr2O3 0,02 0,07 0,07 0,06 0 0,03 0,09 0,01 

Al 2O3 20,02 20,6 20,49 20,01 21,14 21,15 19,74 20,22 

Fe2O3 2,91 2,24 2,17 2,48 1,65 1,43 2,11 2,81 

FeO 3,61 2,68 4,62 4,73 3,26 2,51 4,19 1,72 

MnO 0,24 0,13 0,28 0,12 0,18 0,1 0,25 0,29 

MgO 0,1 0,14 0,16 0,19 0,11 0,11 0,14 0,15 

CaO 33,67 34,28 32,59 32,61 33,83 34,66 33,02 34,81 

SUMA 100,25 99,5 99,7 99,6 99,53 99,57 99,08 99,29 

Si Z 2,96 2,988 2,994 2,992 2,986 2,987 2,981 2,987 

Al Z 0,04 0,012 0,006 0,008 0,014 0,013 0,019 0,013 

Suma Z 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ti 0,055 0,017 0,016 0,028 0,016 0,022 0,056 0,018 

Al Y 1,763 1,845 1,845 1,805 1,889 1,886 1,779 1,814 

Cr 0,001 0,004 0,004 0,004 0 0,002 0,005 0,001 

Fe3+ 0,168 0,129 0,125 0,143 0,095 0,082 0,123 0,162 

Fe2+ Y 0,013 0,005 0,01 0,02 0 0,008 0,037 0,005 

Suma Y 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fe2+ 0,218 0,166 0,286 0,284 0,209 0,152 0,234 0,105 

Mn 0,016 0,008 0,018 0,008 0,012 0,006 0,016 0,019 

Mg 0,011 0,016 0,018 0,022 0,013 0,012 0,016 0,017 

Ca 2,757 2,809 2,677 2,686 2,768 2,829 2,734 2,859 

Suma X 3,002 2,999 2,999 3 3,002 2,999 3 3 

SUMA Kat, 8,002 7,999 7,999 8 8,002 7,999 8 8 
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O 12 12 12 12 12 12 12 12 

Granáty tvoria idiomorfné až hypidiomorfné kryštály veľkosti do 5 mm, resp. agregáty, 

ktoré sa vyznačujú pravidelnou jemnou oscilačnou zonalitou s variáciami Ca, Mn, Al a Fe, 

alebo nepravidelnou zonalitou s doménami vyznačujúcimi sa rôznym pomerom Al/Fe. 

Chemické zloženie granátu zodpovedá grossuláru (76 – 90 mol. %) s menším podielom 

andraditovej (4 – 13 mol. %), almandínovej (3 – 10 mol. %), spessartínovej (0,2 – 4,2 mol. %) 

a pyropovej molekuly (0,3 – 1,2 mol. %). Po zobrazení hodnôt do substitučného diagramu sa 

ukazuje, že (Fe,Mn,Mg)2+ v pozícii X substituuje Ca (obr. 2) a Fe3+ v pozícii Y substituuje Al 

(Obr. 3).  
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Obr. 1 Trojuholníkový diagram pre granáty s vyznačenou pozíciou analyzovaných vzoriek 
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Obr. 2 (Fe,Mn,Mg)2+ vs. Ca (hm. %) pre granáty z lokality Bratislava – Rača, Veľká Baňa 

 

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300

Fe3+

A
l

 

Obr. 3 Fe3+ vs. Al (hm. %) pre granáty z lokality Bratislava – Rača, Veľká Baňa 

 

Pyroxény 

 Výsledky štúdia chemického zloženia ukazujú, že pyroxény z lokality Bratislava – 

Rača, Veľká Baňa majú v zmysle klasifikácie Morimota et al. [5] zloženie diopsidu až 

hedenbergitu (tab. 2, obr. 4).  
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Obr. 4. Trojuholníkový diagram pre pyroxény s vyznačenou pozíciou analyzovaných vzoriek 
Tab. 2 Reprezentatívne chemické analýzy diopsidu až hedenbergitu (hm. %)  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 50,91 51,87 51,06 50,84 50,54 51,36 52,28 51,44 

Tio2 0,02 0,05 0,03 0,02 0,06 0,02 0,00 0,07 

Al 2O3 0,74 0,77 0,56 0,64 0,90 0,85 0,14 1,16 

Cr2O3 0,14 0,01 0,21 0,13 0,17 0,03 0,07 0,01 

Fe2O3 0,40 0,83 0,42 0,79 0,00 0,00 0,00 1,06 

FeO 14,20 11,23 13,27 14,25 15,38 12,46 11,15 10,73 

MnO 0,09 0,22 0,18 0,16 0,12 0,12 0,26 0,43 

NiO 0,13 0,01 0,06 0,10 0,04 0,15 0,01 0,00 

MgO 8,45 10,51 8,88 8,26 7,87 9,71 11,00 10,65 

CaO 23,69 24,01 23,47 23,71 22,93 23,67 24,26 23,48 

Na2O 0,23 0,24 0,36 0,26 0,30 0,22 0,04 0,29 

∑ 99,00 99,75 98,50 99,16 98,31 98,59 99,21 99,32 

Si 1,983 1,978 1,991 1,981 1,988 1,988 1,999 1,967 

Al 0,017 0,022 0,009 0,019 0,012 0,012 0,001 0,033 

∑ T 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Al 0,017 0,013 0,017 0,010 0,030 0,027 0,005 0,019 

Fe3+ 0,012 0,024 0,012 0,023 0,000 0,000 0,000 0,031 

Ti4+ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,000 0,002 

Cr3+ 0,004 0,000 0,006 0,004 0,005 0,001 0,002 0,000 

Ni 0,004 0,000 0,002 0,003 0,001 0,005 0,000 0,000 

Mn 0,003 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 0,008 0,014 

Mg 0,491 0,597 0,516 0,480 0,452 0,559 0,627 0,591 

Fe2+ 0,462 0,358 0,433 0,464 0,506 0,403 0,357 0,343 

∑ M1 0,994 1,000 0,993 0,990 1,000 1,000 0,999 1,000 

Mg 0,000 0,001 0,000 0,000 0,009 0,001 0,000 0,016 

Ca 0,989 0,981 0,980 0,990 0,966 0,982 0,994 0,962 

Na 0,017 0,018 0,027 0,020 0,023 0,017 0,003 0,022 

∑ M2 1,006 1,000 1,007 1,010 0,998 1,000 0,997 1,000 

∑ Kat, 4,000 4,000 4,000 4,000 3,998 4,000 3,996 4,000 

O 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
 

  

 Diopsid až hedenbergit tvorí agregáty s nepravidelnou zonalitou spôsobenou 

nerovnomernou distribúciou železa; pomer Mg/(Mg + Fe2+) = 0,48 – 0,76 (priemer 0,62). 

Obsah Al a Na je veľmi nízky, dosahuje 0,01 až 0,03 apfu (cca 1 – 3 mol. % jadeitovej 

molekuly).  

 Chemické zloženie pyroxénov poukazuje na dominantnú substitúciu Fe2+ Mg-1 (obr. 

5). 
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Obr. 5 Fe2+ vs. Mg (hm. %) pre pyroxény 

 

 

Diskusia a záver 

Predmetom výskumu bolo opísanie jednotlivých minerálov v skarnových telesách z 

lokality Bratislava – Rača, Veľká Baňa. Z výsledkov vyplýva, že analyzované granáty majú 

grosulárové zloženie, pričom komponenty iných koncových členov sú v zastúpení maximálne 

25 %. Taktiež sa podarilo dokázať substitúciu medzi (Fe,Mn,Mg)2+ = Ca (pozícia X) a Fe3+ = 

Al (pozícia Y). Minerály skupiny pyroxénu sú zastúpené diopsidom a hedenbergitom. V tomto 

prípade bola dokázaná dominantná substitúcia Fe2+ = Mg. V porovnaní s minerálmi z Ca – 

skarnov Malých Karpát z lokalít Dubová, Modra – Harmónia [6], nebol v granátoch 

zaznamenaný nárast obsahu Cr a V. Pyroxény z oboch lokalít majú podobné chemické 

zloženie odpovedajúce diopsidu až hedenbergitu. Tieto výsledky do budúcnosti poslúžia na 

opísanie petrogenézy skarnov v oblasti Malých Karpát. 
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Abstract 

Geothermic conditions of geothermal aquifers can either be characterized by temperature of geothermal 
water measured in existing deep wells or estimated using geothermometers based on the chemical composition 
of geothermal water. Geothermometers were applied on six geothermal boreholes G-4 (Košice), KAH-3 
(Valaliky), KAH-5 (Valaliky), KAH-6 (Šebastovce), GTD-1 (Ďurkov), GTD-2 (Ďurkov) in the Košice Basin. 
Temperature values estimated by geothermometers were compared with real geothermal water temperatures. The 
K/Mg and chalcedony geothermometers were chosen as the most suitable ones for the Košice Basin conditions. 

 

Keywords: temperature; chemical geotermometers; geotermometry; chemical analysis; Košice Basin 
  

Úvod 

 Využitie geotermometrov je jednou z metód na stanovenie tvorby geotermálnej vody 

a hĺbky obehu. Geotermometre sú založené na teplotne závislej rovnováhe minerálov, alebo 

na empirickom vzťahu rôznych pomerov katiónov ku teplote. 

 Hlavným cieľom práce bolo vybrať najvhodnejšie geotermometre pre hodnotenie 

rezervoárových teplôt geotermálnych vôd. Hodnotenie je založené na znalosti geologických 

podmienok, výsledkoch vrtných prác a chemických analýz geotermálnej vody v šiestich 

vrtoch v smere od západu k juhovýchodu Košickej kotliny G-4 (Košice), KAH-3 (Valaliky), 

KAH-5 (Valaliky), KAH-6 (Šebastovce), GTD-1 (Ďurkov), GTD-2 (Ďurkov). Vrty GTD-3 

(Ďurkov) a KG-1 (Kechnec) neboli spracované v dôsledku chýbajúcich analýz.  

 Geotermometre delíme na katiónové a kremíkové, ktoré sú uvedené v tabuľkách 1 až 6 

[1]. Boli vybrané len rovnice, podľa ktorých sa dosiahli najlepšie výsledky. 

 Pre praktické využitie chemických geotermometrov som vybrala Košickú kotlinu, 

ktorá patrí ku geotermicky najaktívnejším oblastiam Slovenska, preto je zaradená aj 

k najperspektívnejším oblastiam (obr. 1) pre získanie geotermálnej energie na Slovensku [2]. 

 Geotermálne vody Košickej kotliny sú viazané na triasové dolomity veporika i na 

neogénne štrky a piesky [3]. Triasové dolomity ako kolektory geotermálnych vôd sa 

nachádzajú v hĺbke od niekoľko sto metrov do viac ako 3 000 m. Ich hĺbka sa zvyšuje v smere 

zo západu na východ – od Slovenského Rudohoria k Slanským vrchom [4]. Na základe 

dostupných chemických analýz vody k vybraným vrtom som aplikovala geotermometre. 

V každom vrte je potrebné určiť miesto prítoku do vrtu, ktoré ovplyvňuje zloženie vody. 
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V týchto miestach sa porovnáva vypočítaná teplota pomocou geotermometrov s nameranými 

teplotami. Prítokové intervaly možno zistiť karotážnymi meraniami. 

 

 
Obr. 1 Perspektívne oblasti výskytu geotermálnych vôd na Slovensku 

Vysvetlivky: 1- perspektívne oblasti s výskytom geotermálnej vody overené geotermálnymi vrtmi, 2- 
perspektívne oblasti geologicky hodnotené za účelom vyhľadávania a prieskumu geotermálnych vôd, 3- 
perspektívna oblasť s predpokladaným výskytom geotermálnych vôd ( na základe všeobecných poznatkov 
o geologických podmienkach), 4- číslo perspektívnej oblasti alebo štruktúra/počet geotermálnych vrtov. Oblasť: 
11-Košická kotlina  
 

 Geotermálny vrt G-4 Ťahanovce (310 m) nachádzajúci sa v západnej časti kotliny má 

nižšiu teplotu vody, čo súvisí s pomerne malou hĺbkou uloženia triasových karbonátov 

v podloží terciéru. Teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 25,7 – 26 °C [5].  

 

Tab. 1 Geotermometre pre vrt G-4 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach (1988) 
in Güleç (1998) 

26 29,31 

Chalcedón T=1032/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier (1977) in Güleç 
(1998) 

26 30,42 

Chalcedón T=1023/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier (1977) in Güleç 
(1998) 

26 27,77 

Chalcedón T=1021/(4,69 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

26 27,18 

 

 Geotermálny vrt KAH-3 Valaliky (190 m). Hlavné prítoky sú v hĺbke 161,5-168 m. 

Chemický typ vody je Na-Cl. Teplota vody je od 18 do 21 °C [6].  
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Tab. 2 Geotermometre pre vrt KAH-3 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach 
(1988)  in Güleç (1998) 

21 23,18 

Chalcedón T=1023/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

21 32,57 

Chalcedón T=1021/(4,69 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983)  in 
Güleç (1998) 

21 31,97 

α cristobalit T=1000/(4,78 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

21 17,86 

 

 Geotermálny vrt KAH-5 Valaliky (160,2 m). Hlavné prítoky sú v hĺbkach 23,2-26,2 

m a 140,8-148,2 m. Vody v tomto vrte sú Na-Cl typu [6]. 

 

Tab. 3 Geotermometre pre vrt KAH-5 

 

 Geotermálny vrt KAH-6 Šebastovce (163,6 m). Hlavné prítoky sú v hĺbkach 46,9-

49,6 m, 70,6-79,6 m, 82,6-88,6 a 142,24-148,6 m.  Vody v tomto vrte sú Na-Cl typu [6]. 

 

Tab. 4 Geotermometre pre vrt KAH-6 

 

 Oblasť Ďurkova sa nachádza v juhovýchodnej časti Košickej kotliny.  Pre túto oblasť 

kotliny sú typické vysoké teploty vody, naopak v západnej časti sú teploty omnoho nižšie. 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K-Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach 
(1988) in Güleç (1998) 

21,4 22,42 

Chalcedón T=1023/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977)  in Güleç 
(1998) 

21,4 50,94 

Chalcedón T=1021/(4,69 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

21,4 50,31 

α cristobalit T=1000/(4,78 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

21,4 34,87 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K- Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach 
(1988) in Güleç (1998) 

19,4 23,80 

Chalcedón T=1032/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

19,4 39,71 

Chalcedón T=1023/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

19,4 36,98 

Chalcedón T=1021/(4,69 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

19,4 36,38 

α cristobalit T=1000/(4,78 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

19,4 21,96 
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Nachádzajú sa tu tri vrty GTD-1,2,3 [7]. Avšak dostupné analýzy boli len pre vrty GTD-1 [8] 

a GTD-2 [9]. 

 Geotermálny vrt GTD-1 Ďurkov (3 200 m). Teplota vody sa pohybuje v hĺbke 500 m 

od 28,1 do 30 °C, v hĺbke 1000 m od 48,5 do 54,4 °C, v hĺbke 1500 m od 75,1 do 81,6 a v 

hĺbke 2000 m od 106,2 do 112,3 °C. Z geochemického hľadiska ide o vodu typu Na-Cl [7]. 

 

Tab. 5 Geotermometre pre vrt GTD-1 

  

 Geotermálny vrt GTD-2 Ďurkov (2 230 m). Teplota vody sa pohybuje v hĺbke 1000 

m od 50,9 do 53,7 °C, v hĺbke 1500 m od 80,4 do 83,8 °C a v hĺbke 2000 m od 107,8 do 

110,6 °C. Z geochemického hľadiska ide o vodu typu Na-Cl [7]. 

 

Tab. 6 Geotermometre pre vrt GTD-2 

 

Záver  

 Poznanie geotermických pomerov je súčasťou hydrogeotermálnej charakteristiky 

danej štruktúry a podkladom pre určenie rezervoárových teplôt geotermálnych vôd. Teplota v 

hĺbke 1 000 m dosahuje okolo 45 - 65 °C, v hĺbke 2 000 m 75 - 110 °C, v hĺbke 3 000 m 105 - 

140 °C a v hĺbke 4 000 m 140 - 180 °C. Košická kotlina sa vyznačuje značnou variabilitou 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K- Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach 
(1988) in Güleç (1998) 

110 10,13 

Chalcedón T=1112/(4,91 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

110 97,54 

Chalcedón T=1032/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

110 98,10 

Chalcedón T=1023/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

110 94,86 

Chalcedón T=1021/(4,69 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

110 94,14 

geotermometer rovnica autor nameraná 
teplota 

vypočítaná 
teplota 

K- Mg T=[4410/(14,00+log(K/ √Mg 
))]-273,15 

Giggenbach 
(1988) in Güleç (1998) 

107 8,02 

Chalcedón T=1112/(4,91 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

107 100,84 

Chalcedón T=1032/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

107 101,67 

Chalcedón T=1023/(4,69 - log C) - 273,15 Fournier(1977) in Güleç 
(1998) 

107 98,40 

Chalcedón T=1021/(4,69 - log C) - 273,15 Arnorsson et al.(1983) in 
Güleç (1998) 

107 97,67 
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teplotného poľa, teda tvorí prechodnú zónu medzi vysoko geotermicky aktívnou oblasťou 

východoslovenského neogénu a menej teplotne aktívnymi okolitými štruktúrno-tektonickými 

jednotkami. Priemerný teplotný gradient sa v neogénnej sedimentárnej výplni kotliny 

pohybuje od 36,5 do 50,3 °C/km. V horninách predterciérneho podložia je to 25,0 až 32,3 

°C/km. Na základe porovnania vypočítaných teplôt pomocou geotermometrov s nameranými 

teplotami v jednotlivých geotermálnych vrtoch Košickej kotliny boli vybrané geotermometre 

s najlepšími výsledkami [7]. Vo vrte G-4 vzhľadom na prepočítanie všetkých rovníc sa ako 

najvhodnejší javí chalcedónový geotermometer, pretože uvádza najbližšie presnú hodnotu 

teploty k nameranej teplote. Vo vrtoch KAH-3 a KAH-5 sa ako najvhodnejší javil K-Mg 

geotermometer a pri vrte KAH-6 to bol α cristobalit geotermometer. Pri vrtoch GTD-1 a 

GTD-2 bol ako príklad uvedený aj K-Mg geotermometer, ktorý sa pri predchádzajúcich 

vrtoch javil ako vhodný a pri týchto ukazoval opak. V tomto prípade je možné opak odvodiť z 

vyššej teploty vody ako u predchádzajúcich vrtov. Pre tieto vrty najlepšie výsledky boli 

získané za použitia chalcedónových geotermometrov.  
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Abstract 

Crystal chemistry study of epidote-group minerals from Hodruša-Hámre 
Crystal structure of epidote – group minerals (EGM) is sensitive to changes in P-T conditions and host-

rock chemical composition which was studied on samples from Štiavnica stratovolcano region. Studied samples 
were collected from epithermal mineralization at the 14th horizon and polymetallic mineralization at the 8th 
horizon of Rozália mine in Hodruša-Hámre and from skarn rocks in the surroundings of Hodruša-Hámre. 
Samples from skarn rocks have Fe content around 0.5 apfu with negligible content of Mn whereas the sample 
from 8th horizon of Rozália mine reach up to 0.8 Fe apfu and Mn below the detection limit. In contrast, sample 
from 14th horizon of Rozália mine has Fe content of around 0.65 apfu and the Mn content reaches up to 0.15 
apfu. This study showed the conditions of EGM crystallization at pressure up to 2 kbar and temperature up to 
500 ° C. Their detailed interpretation will be the subject of further study. 

 

Keywords: Epidote group; epidote; clinozoisite; Štiavnica stratovulcano; Hodruša – Hámre 

 

Úvod 

 
Minerály epidotovej skupiny (MES) sú akcesorické monoklinické sorosilikáty 

kryštalizujúce v priestorovej grupe P21/m, vznikajúce v širokom rozpätí teplôt a tlakov v 

magmatických, metamorfovaných a hydrotermálne alterovaných horninách. Majú všeobecný 

kryštalochemický vzorec A2M3[TO4][T2O7]O4(O10) [1]. Ich štruktúra je budovaná tetraédrom 

TO4 a dvojicou tetraédrov T2O7, tie spájajú dva typy oktaédrických reťazcov rovnobežných s 

osou Y. Prvý typ je tvorený oktaédrami M2O6, oktaédre M1O6 budujú druhý reťazec, pozdĺž 

ktorého sú umiestnené oktaédre M3O6 . Takéto štruktúrne usporiadanie vytvára dva druhy 

dutín, v menšej sa nachádza polyédrická pozícia A1, vo väčšej sa nachádzajú dve polyédrické 

pozície A2. Na základe substitúcií v ich štruktúre sú klasifikované do troch podskupín: 

allanitovej, dollaseitovej a klinozoisitovej [1]. 

Cieľom práce je zistiť chemické zloženie a mriežkové parametre prírodných vzoriek 

MES, vytvoriť koreláciu medzi  a) obsahmi prvkov v jednotlivých kryštalografických 

pozíciách a b) medzi obsahmi prvkov a zmenou veľkosti mriežkových parametrov. 

Nasledovne sú tieto výsledky porovnávané s publikovanými výsledkami. Na základe týchto 

korelácií je možné stanoviť chemické a teplotno-tlakové podmienky kryštalizácie MES. 
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Metodika 

Študované vzorky pochádzajú zo širšieho okolia Hodruše-Hámrov.  

1. Vzorka (BSE – 2) pochádza z epitermálnej mineralizáciev bani Rozália, Hodruša-Hámre, 

z komína razeného v dobývke vtedy označovanej ako Telocvičňa alebo B-čka blízko 

prerážky vrtu BLI – 7 z povrchu na 14. obzore sever – nadložie žilnej štruktúry Svetozár. 

2. Vzorka (BSET) pochádza z prežilníkovo-impregnačnej polymetalickej mineralizácie 

(PIŽ) na 8. obzore bane Rozália. 

3. Vzorka (VLH) pochádza zo Ca-skarnov v Hodruši-Hámroch, dobývka Včelín juh. 

4. Vzorka (UTD) pochádza zo skarnov v Úškrtovej doline v Hodruši-Hámroch. 

5. Vzorka (AKD) pochádza z Ca-skarnov v Hodruši-Hámroch, dobývka Včelín juh. 

Zo skúmaných vzoriek boli vyhotovené leštené preparáty za účelom študovania 

chemického zloženia pomocou elektrónovej mikroanalýzy a práškové preparáty za účelom 

štúdia práškovou rtg. difraktometriou.  

Chemické zloženie bolo zistené pomocou elektrónovej mikroanalýzy na prístrojoch 

Cameca SX100 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave) a (Přírodovědecká 

fakulta Masarykovy Univerzity) vlnovo-disperznou bodovou analýzou (WDS) pri 

urýchľovacom napätí 15 kV, vzorkovom prúde 40 nA a priemere elektrónového lúča 5 µm. 

Na meranie boli použité nasledovné štandardy: wollastonit (Si Kα, Ca Kα), TiO2 (Ti Kα), 

ThO2 (Th Kα), UO2 (UKα), Al2O3 (Al Kα), V (V Kα), Cr (Cr Kα), syntetické fosfáty LaPO4 - 

LuPO4 a YPO4 (REE Lα), fayalit (Fe Kα), rodonit (Mn Kα), Ni (Ni Kα), forsterit (Mg Kα), 

SrTiO3 (Sr Kα), barit (Ba Kα), albit (Na Kα), ortoklas (K Kα), LiF (F Kα) a NaCl (Cl Kα) 

(Bratislava); albit (Na Ka), sanidín(Si Ka; Al Ka; K Ka), pyrop (Mg Ka), titanit (Ti Ka), 

fluórapatit (P Ka),  chromit (Cr Ka), polucit (Cs La), vanadinit (Cl Ka), wollastonit (Ca Ka), 

almandín (Fe Ka), spessartín (Mn Ka), ScVO4 (V Ka), gahnit (Zn Ka), topás (F Ka), SrSO4 (S 

Ka), leucit (Rb La) (Brno). Kryštalochemické vzorce boli prepočítané na sumu 8 (A+M+T) 

katiónov podľa postupu publikovaného v práci [1]. 

Prášková rtg. difrakčná analýza bola vykonaná na prístroji BRUKER D8 Advance 

(Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK v Bratislave) v geometrii Bragg-Brentano s Cu 

antikatódou (λα = 1,5406 Å), Ni Kβ filtrami a detektorom LynxEye, pri napätí 40 kV a prúde 

40 mA. Krok zaznamenávania intenzít bol 0.01° 2θ s dobou 3 s/krok, meraný rozsah záznamu 

2 - 65° 2θ. Difrakčné záznamy boli spracované pomocou programu Diffracplus EVA [2]. 

Mriežkové parametre boli spresnené pomocou programu Diffracplus TOPAS [3]. 
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Geológia a štádiá vývoja Štiavnického stratovulkánu 

Štiavnický stratovulkán s plochou vyše 2000 km2 je najväčší vulkán na vnútornej 

strane karpatského oblúka. Vyznačuje sa komplikovanou stavbou, diferencovanými 

vulkanickými produktmi, viacfázovým vývojom intruzívnych komplexov, vznikom kaldery 

a v závere vývojom hrastovej štruktúry. Jeho vývoj sprevádzali metalogenetické procesy 

produkujúce drahokovovú a polymetalickú mineralizáciu [4]. 

Vývoj štiavnického stratovulkánu je rozdelený na päť etáp. spodný báden – spodný 

panón [4]: 

1. Etapa – vývoj spodnej stratovulkanickej stavby – prvý, predkalderový andezitový 

vulkanizmus 

2. Etapa – vývoj subvulkanických a intravulkanických intruzívnych komplexov 

3. Etapa – vývoj strednej stratovulkanickej stavby – vznik štiavnickej kaldery 

4. Etapa – vývoj vrchnej stratovulkanickej stavby – postkalderový andezitový 

vulkanizmus 

5. Etapa – ryolitový vulkanizmus jastrabskej formácie – výzdvih hodrušsko – 

štiavnického hrastu. 

Počas druhej etapy došlo k umiestneniu subvulkanickej granodioritovej intrúzie typu 

obráteného zvona [4]. Jej umiestnenie viedlo k radu premien okolitých hornín. V širšom okolí 

Hodruše – Hámrov sa na viacerých lokalitách vyskytujú kontaktne metamorfované vápence 

v podobe Ca – a Mg – skarnov [6]. 

PIŽ tvorí ložiskovú akumuláciu len v bani Rozália, v nadloží žily Rozália [7] a vo vrte 

B-1 [8]. Významné akumulácie vystupujú ako žilník v strope granodioritovej intrúzie v 

hrúbke v hrúbke 30 – 50 m a vo forme metasomatických rúd v reliktoch kryštalinika a v 

karbonatických horninách mezozoika v kontaktnej zóne granodioritu [6]. 

 

Obr. 1 Geologická mapa:  
a) mapa časti územia SR s vyznačením študovaným územím, b) detail študovanej oblasti [5] 
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PIŽ sa vyvinula v troch štádiách [9]: 

1. Predrudné štádium – pyrit, epidot, albit, kremeň 

2. Prvé rudonosné štádium – sfalerit, galenit, pyrit a chalkopyrit, s väzbou na 

kremenno – epidotové žily 

3. Druhé rudonosné štádium – chalkopyrit, galenit, sfalerit 

Epitermálna mineralizácia sa vyvíjala v troch štádiách [10]: 

1. Štádium – vznik žily Svetozár, pervazívna silicifikácia a pyritizácia 

2. Štádium – páskované žilky a žilníky s asociáciou kremeň, adulár, rodonit, 

rodochrozit až Mn kalcit, pyrit, sfalerit, galenit, chalkopyrit a zlato 

3. Štádium – vznik žily Rozália. Asociácia: kremeň, Fe/Ca karbonát, pyrit, sfalerit, 

galenit, chalkopyrit, tetraedrit, polybázit, hessit a zlato 

 
Výsledky a diskusia 

Pri doterajšom štúdiu bolo zistené, že z MES sa vo vzorkách vyskytuje epidot, 

v menšej miere klinozoisit. Vzorky zo skarnových hornín vykazujú veľmi malé obsahy 

trojmocného mangánu. Vo vzorke BSE-2 z epitermálnej mineralizácie na 14. obzore bane 

Rozália boli zistené malé obsahy Mn3+ nepresahujúce 0,2 apfu. Obsahy Mn2+, Mg2+, V3+, Cr3+ 

sú nepatrné, až zanedbateľné a obsah Fe3+ je v priemere 0,57 apfu. V porovnaní, vzorky 

z prežilníkovo-impregnačnej mineralizácie (BSET-1) majú obsahy mangánu porovnateľný so 

skarnovými vzorkami, a vyššie priemerné obsahy Fe3+ 0,76 apfu naznačujú nezávislý vznik.  

V práci [11] autori opísali lineárnu závislosť objemu základnej bunky od tlaku 

v klinozoisite s obsahom Fe3+ 0,22 apfu. Pomer veľkosti uhla β a tlaku je takmer identický 

s pomerom β a objemu základnej bunky. Zvýšené obsahy oktaédrických katiónov spôsobujú 

nárast mriežkových parametrov, čoho dôsledkom je väčší objem základnej bunky (obr. 2). 

Analýzy študovaných vzoriek spadli do priestoru medzi publikované údaje [11 a 12], čo je 

spôsobené vyššími obsahmi železa ako v [11] a nižšími obsahmi mangánu ako [12]. Zmeny 

obsahu železa nemajú väčší vplyv na zmenu hodnoty uhla β, avšak na objem základnej bunky 

má vplyv z dôvodu preferovania oktaédrických pozícií. Väčší iónový polomer VIFe3+ ako 
VIAl 3+ [15] spôsobuje zväčšovanie oktaédrov M3 a M1, čím sa predlžuje reťazec a mriežkový 

parameter b. Parametre a a c sa menia menej výrazne. Obsah Mn má vplyv nielen na objem 

základnej bunky tak ako Fe, ale aj na hodnotu uhla β, čo je spôsobené tým, že Mn vstupuje vo 

väčších koncentráciách do oktaédrických pozícií a aj polyédrickej pozície A1. Väčší iónový 

polomer Mn2+ a substitúcia Mn2+ za Ca2+ v pozícii A1 má za následok zmenu hodnoty uhla β. 

1200



 
Obr. 2 Porovnanie pomeru objemu základnej bunky a uhla β skúmaných vzoriek a publikovaných údajov 

[11 – 12] 
 

V diagrame β vs. V (obr. 2) sa nedá dobre odčítať afinita vzorky BSE-2 bohatšej na 

Mn k piemontitu [12]. To môže byť spôsobené pomerne nízkym obsahom Mn a tiež 

prítomnosťou VIAl 3+, ktorý vytvára ternárny systém oktaédrických katiónov Al3+-Fe3+-Mn3+ s 

komplikovanejším vzťahom k zmenám geometrie štruktúry. Na druhej strane z porovnania 

študovaných vzoriek s publikovanými údajmi (obr. 2) sa dajú odčítať trendy, ktoré naznačujú 

podmienky vzniku medzi maximálne do 2 kbar a teplota do 500°C. Ich podrobnejšia 

interpretácia bude predmetom ďalšieho štúdia. 
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Abstract 

 Mutual position of caves on the Havrania skala (Malé Karpaty Mts., Plavecký karst) 
The aim of this work is to determine the relative position between Havranická cave and Cave in 

Havrania skala, which is situated just a few meters from the entrance of the Havranická cave on the top of 
Havrania skala, which is situated 7 km northwest of the village Smolenice. Very important are discontinuities  of 
N-S direction in which the Havranická cave was developed. In the past, some authors attempts to show their 
relative position, but the measurements we seemed inaccurate. Using remapping both caves we combined the 
polygon moves and processed it with modern software. 
 

Keywords: tectonics; Plavecký karst; Havranická cave; Malé Karpaty Mts.; N-S discontinuities   

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Študované územie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, približne 7 

km severozápadne od obce Smolenice. Havrania skala (599 m n. m.), kde sa študované 

jaskyne nachádzajú, sa zaraďuje do Plaveckého krasu, konkrétne do Krasu Plaveckého 

predhoria [1] a je súčasťou fatransko-tatranského pásma, ktoré budujú vonkajšiu časť 

centrálnych Západných Karpát [2,3]. Štruktúrny hrebeň Záruby-Havranica-Havrania skala 

zaraďujeme do čiastkového príkrovu hronika [4]. Havrila ju definoval vo Vysvetlivkách ku 

geologickej mape regiónu Malých Karpát 1:50 000 [5], ako Havranickú kryhu Považského 

príkrovu, ktorý je jeden z čiastkových príkrovov hronika. Jaskyne sú budované 

v strednotriasových aniských gutensteinských vápencoch, v ktorých sú organické zvyšky 

zriedkavé [5] (Obr. 1.).  

 
Obr. 1. Geologická mapa skúmaného územia s vyznačenou polohou Havranickej jaskyne [6] 
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Havranická jaskyňa, ako aj mnohé iné jaskyne Plaveckého krasu vznikli na 

diskontinuite S-J smeru [7,8,9]. Tieto zlomy boli reaktivizované počas strednomiocenného 

kompresného napätia ako poklesy a súvisia s pull-apartovým otváraním bádenského 

depocentra Viedenskej panvy [10].   

Cieľom práce je zistiť vzájomnú polohu Havranickej jaskyne a Jaskyne v Havranej 

skale, ktorá je situovaná iba pár desiatok metrov od vchodu Havranickej jaskyne. V minulosti 

boli vyhotovené mapy, ktoré znázorňovali ich vzájomnú polohu [8,11], avšak boli to iba 

odhady alebo údaje namerané s ručným GPS prijímačom, ktoré nemajú dostatočnú presnosť. 

Okrajovo sa budeme venovať aj tektonike, ktorá priamo súvisí s genézou týchto dvoch jaskýň. 

Nie je vylučené, že majú genetický súvis.  

 

Metodika 

 Pri mapovaní jaskýň sme použili metódu  polygónových ťahov, pričom mapa 

Havranickej jaskyne bola zmapovaná už 27. 7. 2014 trojicou: Csibri T., Csibri J. a Filipčíková 

N. Jaskyňu v Havranej skale sme mapovali 30. 11. 2014. Od vchodu Havranickej jaskyne sme 

najprv na povrchu zameriavali body polygónového ťahu a neskôr aj v samotnej študovanej 

jaskyni. Mapovanie jaskyne je náročné kvôli zložitým tvarom a ťažko prístupným  miestam. 

Na mapovanie sme použili meračský prístroj Stabila LE 50. Tento prístroj značne uľahčuje a 

zefektívňuje mapovacie práce oproti banskej závesnej súprave. Pomocou lasera zameriava 

body polygónového ťahu, a na displeji zobrazuje tri dáta, a to: sklon, vzdialenosť a azimut. 

Nameraný polygónový ťah sme spojili s už existujúcim polygónovým ťahom Havranickej 

jaskyne. V tomto prípade sme použili software Winkarst, ktorý umožňuje zobrazenie 

polygónového ťahu  na horizontálnu plochu (půdorys, Obr. 2) aj na bočný priemet (bokorys, 

Obr. 3) podľa zvolenej orientácie a mierky. Po exportovaní polygónového ťahu do formátu 

JPEG, sme obrázok naimportovali do softvéru Corel Draw. Tu sme nakreslili steny chodieb, 

znázornili mierku a orientáciu hotového mapového diela.  

Štruktúrne merania boli vykonané iba na niektorých miestach jaskýň. Vykonávali sme 

ich s geologickým kompasom typu Freiberg. Podrobné štruktúrne merania budú predmetom 

ďalších výskumov, ktoré sa budú realizovať v blízkej budúcnosti.  

 

Výsledky a diskusia 

 Prvým výstupom je kompletná mapa oboch jaskýň, ktoré sú zobrazené spoločne na 

pôdoryse aj v reze S-J smeru (Obr. 4). Ak porovnáme mapu z dizertačnej práce Šmídu (Obr. 

5) s mapou jaskyne, hneď si môžeme všimnúť že poloha Jaskyne v Havranej skale sa 

1204



posunula na východ. Taktiež môžeme vidieť, že jaskyňa by sa mohla teoreticky napojiť na 

malú sienku pred najväčšou sieňou Havranickej jaskyne – so Zbojníckou sieňou, ktorá je 

založená na S-J diskontinuite a na poruche s azimutom 19° upadajúca pod sklonom 40° na 

sever [6]. Tento severný smer kopírujú aj novoobjavené priestory objavené 11. 5. 2014, ktoré 

detalnejšie znázorňuje pôdorys č. 3 na obrázku č. 4. Štruktúrne merania z Jaskyne v Havranej 

skale ukazujú jednoznačný S-J smer, pričom majú subvertikále uloženie (81°). Zatiaľ 

nezmapované úseky jaskýň smerujú taktiež bezpochybne na sever. Posledné mapovanie 

ukázalo, že jaskyňa má dĺžku 150,33 metrov s hĺbkou 45,15 metra. Ak pripočítame približné 

hodnoty nezmapovaného úseku, hĺbkovo sa nachádzame už v 50 metroch s približnou dĺžkou 

157 metrov. Jaskyňa v Havranej skale má dĺžku 15,7 metrov. Ako už bolo spomenuté vyššie, 

vznikla na tej istej S-J diskontinuite ako Havranická jaskyňa. Ak by sa podarilo tieto jaskyne 

prepojiť, celková dĺžka by mohla dosiahnuť aj 180 metrov, keďže vertikálne rozhranie medzi 

dvoma jaskyňami je približne 10 metrov.  

 

                    
 
Obr. 2. Polygónový ťah znázornený                  Obr. 3. Polygónový ťah znázornený v bokoryse orientovaný             
v programovom prostredí Winkarst                             v smere S-J v programovom prostredí Winkarst 

 

 

   Spomínané S-J diskontinuity, resp. zlomy, nie sú, bohužiaľ, na geologickej mape 

vyznačené. Mnohé z nich na mapách tohto regiónu chýbajú. Túto chybu mohol zapríčiniť aj 

fakt, že mapéri nevidia všetky štruktúry, ktoré sa nachádzajú v podzemí. 
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Obr. 4. Kompletná mapa Havranickej jaskyne a Jaskyne v Havranej skale 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Znázornenie polôh jaskýn v dizertačnej práci Šmídu [11] 
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Záver 

 Hlavným cieľom práce bolo zmapovať Jaskyňu v Havranej skale a prepojiť 

polygónový ťah s už existujúcim polygónovým ťahom Havranickej jaskyne. Mapovali sme 

pomocou moderného meračského prístroja Stabila LE 50. Všetky údaje boli spracovávané 

v programovom prostredí Winkarst a finálna mapa bola nakreslená v programe Corel Draw.  

Mapovacie práce jaskýň preukázali, že Jaskyňa v Havranej skale je vyvinutá na tej 

istej S-J diskontinuite ako Havranická jaskyňa. Má to veľký význam z hľadiska genézy jaskýň 

a významný krok k spojeniu týchto dvoch jaskynných systémov, a taktiež k predĺženiu 

celkovej dĺžky Havranickej jaskyne. Uľahčilo by to transport vyťaženého materiálu z nových 

priestorov, ktoré sa hromadia v Zbojníckej sieni Havranickej jaskyne.  
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Abstract 

 Comparison of bentonite BKT to the bentonite K45 from the Kopernica deposit. 
Bentonite BKT should substitute the bentonite K45 in a recent research. Due to different color, doubts 

occured if their properties are the same. First results of the comparison are presented here, based on X-ray 
diffractometer analysis and simultaneous thermal analysis. They showed the bentonites are quite identical, but 
exchangeable cations may be different and will be analysed next. Tests on Atterberg liquid limits and water 
adsorptin by Enslin-Neff method will follow to check the influence upon plasticity and swelling potential. 
 

Keywords: Bentonite; Kopernica deposit; Mineral composition; Mineralogical analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bentonity majú mimoriadny význam v environmentálnom a odpadovom manažmente. 

Predstavujú významnú skupinu prírodných materiálov zložených prevažne 

z mikrokryštalických častíc montmorilonitu – minerálu zo skupiny diooktaedrických 

smektitov [1]. Sú charakteristické dobrou mineralogickou, chemickou a radiačnou stabilitou. 

Pre vynikajúce adsorpčné a retardačné vlastnosti, nízku priepustnosť, vysokú napučiavaciu 

schopnosť, vysoký merný povrch, plasticitu, pufrovaciu schopnosť, tepelnú vodivosť, vysokú 

pevnosť v tlaku a šmyku, nízku stlačiteľnosť a vysoký modul deformácie je možné zvážiť ich 

využitie ako tesniacej bariéry v multibariérovom systéme hlbinného geologického úložiska 

(HÚ) pre rádioaktívny odpad (RAO) a vyhoreté jadrové palivo (VJP). Ich využitie ako 

tesniacej bariéry obklopujúcej kanister s RAO je predurčené ich priaznivým adsorpčným 

a retardačným správaním sa ku ekotoxickým dlhožijúcim rádionuklidom [2 – 4]. Na území SR 

sa nachádza niekoľko dôležitých ložísk bentonitov (obr.1), ktoré majú veľký potenciál na 

takéto využitie  [5]. Najvýznamnejšie a dlhodobo ťažené ložisko bentonitu Slovenska tvorené 

Al-Mg montmorillonitom je v oblasti Slovenského stredohoria, v lokalite Stará Kremnička - 

Jelšový potok. Ďalšie ložisko rovnakého typu je v Kopernici. V stredoslovenskej oblasti je aj 

jedno čiastočne ťažené ložisko andezitového bentonitu tvorené Fe-montmorillonitom – 

Lieskovec [1 – 9]. Bentonit K45, komerčný produkt ťažby z ložiska Kopernica, bol jedným 

z piatich študovaných materiálov pre využitie ako tesniaci materiál pre inžinierske bariéyr HÚ 
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RAO. Množstvo poznatkov o tomto materiáli vzniklo v interdisciplinárnej spolupráci v rámci 

výskumného projektu SP 26/028 0C 00/028 0C 02 Prierezového štátneho programu výskumu 

a vývoja MŠ SR [7]. Všetci zapojení vedci pracovali s rovnakým materiálom, ktorý dodalo na 

začiatku projektu v roku 2003 ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica. 

 

 
 

Obr. 1. Ložiská bentonitov na území SR [2] 
Číslami sú označené aj potenciálne lokality hlbinného úložiska RAO 

 

Nový výskumný projekt s témou bentonitov pre HÚ RAO, VEGA 1/0828/13, začal o 10 

rokov neskôr a na difúzne experimenty bol zvolený opäť bentonit z Kopernice. Pôvodný 

dodávateľ však nebol schopný dodať bentonit K45, ťažba sa vraj za 10 rokov posunula ďalej. 

Miesto neho dodal údajne takmer identický bentonit BKT, lokalitu ťažby však nechcel bližšie 

špecifikovať. Objavila sa tak otázka, do akej miery možno nadviazať na predošlý výskum, 

teda do akej miery sú bentonity K45 a BKT podobné, prípadne v čom sa líšia. V predloženom 

príspevku sú výsledky porovnania minerálneho zloženia týchto dvoch bentonitov. 

 

Materiál a metódy 

Bentonitové ložisko Kopernica je situované na juhozápadnom okraji Kremnických 

vrchov, 5 km od mesta Kremnica (len 1 km od ložiska K-bentonitu Dolná Ves). Ide o 

bentonit, ktorý vznikol alteráciou vulkanickej horniny ryolitu. Z pohľadu kryštalochemickej 

charakteristiky štruktúry hlavnej ílovej zložky – smektitu (80%) – možno ložisko zaradiť do 

Al-Mg montmorillonitovej skupiny, oktaédrická štruktúra smektitu je teda tvorená hlavne 

prvkami hliník a horčík, chemické a minerálne zloženie je v tab. 1 a 2. Spolu s ložiskom 

Jelšový potok (3km južne od Kopernice) patria medzi najkvalitnejšie ložiská bentonitov 

v Západných Karpatoch. Vysoký obsah montmorillonitu zabezpečuje vysokú katiónovú 

výmennú kapacitu (90 meq/ 100g) a obrovský celkový merný povrch (okolo 600-800 m2·g-1) 

[8, 9]. Prírodný bentonit bol bez prídavku aktivátorov priemyselne upravený sušením, 
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drvením a vyseparovaním frakcie <0,045 mm, čím vznikol komerčný produkt – bentonit K45, 

dodaný v práškovej forme. V súčasnosti máme k dispozícii už iba cca 0,5 kg tohto materiálu. 

 

Tab. 1 Minerálne zloženie bentonitu K45 (%) [7, 5] 

Smektit Kremeň Illit Živce Biotit Kaolinit  Kristobalit 

80 6 - 8 2.5 2 1.5 
 
 

Tab. 2 Chemické zloženie bentonitu K45 (%) [7, 5] 

SiO2 Al 2O3 CaO Fe2O3 MgO MnO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 

66,09 23,96 1,90 2,69 2,93 0,05 0,43 1,68 0,15 0,01 0,11 

 

Bentonit BKT – „bentonit kopernického typu“ – dodal rovnaký dodávateľ bez bližšieho 

udania zdrojovej lokality, v práškovej forme vo vreciach po 50 kg. Priemyselne bol 

spracovaný v tej istej úpravni a rovnakým postupom ako bentonit K45. 

Na prvý pohľad sa oba bentonity mierne líšia farbou. Rozdiel je badateľný už v prášku, 

výraznejšie sa prejavuje po vysušení pasty pripravenej s vodou. Farba bola presnejšie 

stanovená porovnaním so štandardizovanými farebnými škálami pre zeminy a vyjadrená 

príslušným alfabeticko-numerickým kódom podľa [10]. 

Mineralogická analýza pozostávala z RTG difrakčnej analýzy (RDA) a simultánnej 

termálnej analýzy (STA) na Universität für Bodenkultur Wien. Na RDA celkového 

minerálneho zloženia boli suché vzorky pomleté na analytickú jemnosť a pripravené hutnené 

práškové preparáty merané v difraktometri Panalytical XPert Pro MPD (automatická 

diveregenčná štrbina, Cu LFF, 45 kV, 40 mA, detektor X´Celerator, od 2° do 70° 2Θ).  

Na analýzu ílovitej frakcie boli vzorky najprv dispergované 10 %-ným H2O2. Po reakcii 

bol peroxid vymytý a suspenzia bola 15 min dispergovaná ultrazvukom, potom preliata cez 

analytické sitá (najmenšie otvory 0,040 mm). Z podsitného bola odcentrifugovaná ílovitá 

frakciou <0,002 mm. Nasledovala ionovýmena s KCl alebo MgCl2: 40 ml suspenzie sa 12 

hodín miešalo s 10 ml 4N roztoku. Preparáty boli pripravené podtlakovým nasávaním pevnej 

fázy zo suspenzie na keramické platničky. Po RDA boli vystavené parám etylénglykolu (na 

odlíšenie smektitu od vermikulitu) a draselné preparáty tiež atmosfére DMSO (di-metyl 

sulfoxid) na odlíšenie chloritu od kaolinitu. Po následnom RDA boli 2 hodiny ohrievané pri 

teplote 550 °C (rozlíšenie primárnych a sekundárnych chloritov) a potom posledný raz 

vystavené RDA. Všetky záznamy RDA boli vyhodnotené podľa [11, 12]. 
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V rámci STA boli vykonané termogravimetrické merania (TG) a diferenciálna 

skenovacia kalorimetria (DSK) v prístroji Netzsch STA 409 PC Luxx®. 50 až 51 g navážky v 

Pt-kelímku bolo analyzovaných v riadenej atmosfére (50 ml.min-1 vzduchu a 10 ml.min-1 N2), 

s rýchlosťou ohrevu 10 °C.min-1 a maximálnou teplotou ohrevu 1000 °C. Kým pri TG sa 

meria úbytok hmotnosti s rastúcou teplotou, pri DSK je to príjem/výdaj energie v porovnaní s 

referenčnou vzorkou, čím je možné odlíšiť endotermické a exotermické reakcie. Vzorky boli 

predsušené pri 60 °C. 

 

Výsledky a diskusia 

 Bentonit K45 je sivej farby (10YR 6/1), bentonit BKT je svetlo sivej farby (10YR 7/1). 

Práve farebný rozdiel a nejasnosti ohľadne zdrojovej lokality viedli k pochybnostiam, či budú 

mať rovnaké vlastnosti.  
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Obr. 2 Porovnanie celkového minerálneho zloženia, pôvodný výstup z RDA 

 

 

Obr. 3 Porovnanie záznamov RDA Mg-preparátov sýtených etylénglykolom – ílovitá frakcia 
Vzorka 14616 = K45 (zelená čiara), 14617 = BKT (červená čiara) 

 
Podľa RDA (obr. 2 – 4) sú oba bentonity takmer identické, rozdiely v celkovom 

minerálnom zložení sú zanedbateľné (textúrne efekty). Semikvantitatívne zloženie ílovitej 
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frakcie <0,00 2mm bentonitu K45: smektit 99 %, illit 0,5 %, kaolinit 0,5 %; illit v BKT nie je 

prítomný, nanajvýš v stopách <0,1 %. Výraznejší rozdiel sa prejavil iba pri STA (obr. 5). 

V K45 ostalo po sušení pri 60 °C trochu viac povrchovo sorbovanej vlhkosti (7,26 hm.%) ako 

v BKT (6,48 hm.%), zostatková hmotnosť pri 1000 °C však bola takmer identická, medzi 88 

až 89 % navážky. Jediný výraznejší rozdiel sa ukázal na DSK, kde sa u K45 zjavil 

endotermný pík pri 181 °C, ktorý sa u BKT nevyskytuje. Svedčí o tom, že vymeniteľné 

pozície sú obsadené rozdielnymi katiónmi (jednomocné a dvojmocné), resp. ich pomer je iný. 

 

Obr. 4 Kompletný pôvodný záznam z RDA ílovitej frakcie bentonitu BKT 
Vysvetlivky: m = Mg-preparát, k=K-preparát, me=Mg-preparát sýtený etylénglykolom, ke=K-preparát sýtený 

etylénglykolom, d=K-preparát sýtený DMSO, mt5=Mg-prepatát po ohriatí na 550 °C 
 

 

Obr. 5 Porovnanie pôvodných záznamov STA 
K45 = zelená, BKT = červená, Massenänderung = zmena hmotnosti, Restmasse = zvyšková hmotnosť 
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Záver 

Mineralogické analýzy ukazujú, že bentonity K45 a BKT sú napriek malému 

farebnému rozdielu zložením takmer identické, rozdiely sú veľmi malé: BKT má ešte menej 

illitu ako K45, kde je množstvo minimálne, a termálna analýza naznačuje určité rozdiely 

v katiónovom obsadení vymeniteľných pozícií v medzivrství. Analýza vymeniteľných 

katiónov napovie viac. Nasledujúce skúšky medze plasticity a adsorpcie vody metódou 

Enslin-Neff ukážu, či to má vplyv na plasticitu, sorpčnú schopnosť a tým aj na napučiavanie. 
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Abstract 

Multivariate analyses of Middle Miocene bivalve asemblages from the Vienna Basin (Rohožník-
Konopiská, Slovakia) 

Middle Miocene (Badenian-Sarmatian) sediments in the Vienna Basin provide opportunities for 
multivariate analyses of stratigraphic and environmental variation in taxonomic and life-habit composition of 
bivalve assemblages. Samples analyzed in this study come from 80 borehole cores near Rohožník-Konopiská. 
The cluster analysis discriminated three major sample groups. The first group is dominated by a deposit-feeder 
Nucula nucleus,that inhabited sea-floor with low-oxygen concentrations. The next group is dominated by an 
infaunal suspension-feeder Corbula gibba,which prefers muddy bottoms with low-oxygen concentrations. The 
last group is dominated by Acanthocardia turonica. This species prefers sandy bottoms. This discrimination of 
samples fits with the result of PCA and NMDS. Bivalves indicate a shallow subtidal environment. The high 
abundance of C. gibba and N. nucleus and rarity of epifaunal taxa implies stratification of water column, with 
low content of O2 on the sea-floor. 
 

Keywords: Rohožník; Vienna Basin; molluscan assemblages; palaeoecology; multivariate analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lokalita Rohožník-Konopiská leží 15 kilometrov severovýchodne od Malaciek, na 

východnom okraji Záhorskej panvy a na západnom úbočí Malých Karpát [1]. Lokalita je 

situovaná na východnom okraji Viedenskej panvy [2]. Územie Viedenskej panvy predstavuje 

vhodnú oblasť pre štúdium paleoekologických zmien vo veľkých časových mierkach. V práci 

sú mnohorozmernými štatistickými metódami opisované spoločenstvá lastúrnikov. Pomocou 

prebiehajúcich analýz je testované, či je rôzne zloženie spoločenstiev lastúrnikov ovplyvnené 

zmenou paleoekologických premenných prostredia. Skúmaný materiál, ktorý je uložený 

v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave nebol doposiaľ spracovaný. V minulosti sa 

výskumu mäkkýšov z lokality Rohožník venovalo viacero autorov [3,4,5,6,7,8,9], no jednalo 

sa o materiál z povrchových a plytkých podpovrchových zberov. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky lastúrnikov pochádzajú z 80-tich vrtov odvŕtaných na lokalite Rohožník-

Konopiská v rokoch 1962-1963 [10]. Vrty dosahujú do hĺbky 30 až 100 metrov a zachytávajú 

sedimenty bádenského studienčanského a sarmatského holíčskeho súvrstvia [11]. Litologickú 

1215



náplň týchto súvrství predstavujú íly, silty a piesky. Čierna [12] na základe štúdia foraminifer 

z predmetných vrtov určila prevažne vrchno-bádenské a sarmatské taxóny. Bolo určených 52 

taxónov lastúrnikov na úrovni druhu a rodu, počet jedincov použitých v mnohorozmerných 

štatistických analýzach bol 3031. Klastrová analýza je založená na Bray-Curtisovom výpočte 

vzdialeností a transformovanej odmocnine početností. Ordinačné analýzy sú prezentované 

použitím nemetrického multidimenzionálneho škálovania (NMDS) a analýzy hlavných 

koordinát (PCA). NMDS je založené na stanovení poradia vzdialeností medzi jednotlivými 

vzorkami. PCA zobrazuje mnohodimenzionálny priestor v 2 dimenziách, ktoré premietajú 

najvyššiu variabilitu vzdialeností medzi objektmi [13]. 

 

Výsledky a diskusia 

Klastrová analýza vytvorila zo vstupných dát 3 dominantné zhluky podľa 

prevládajúcej zložky malakofauny v pozorovaných vzorkách.  

Prvý zhluk je definovaný na základe výskytu taxónov Megacardita sp. indet., Cardites 

partshi, Acanthocardia turonica, Anadara sp. indet.,  doplnené taxónmi Venux nux, Lucinoma 

borealis, Ostrea (Cubitostrea) digitalina. A. turonica a C. partshi preferujú piesčitý substrát 

[4,14]. Lastúrniky druhov A. turonica, C. partschi a Megacardita jouanetti sú v Centrálnej 

Paratetýde známe len do obdobia vrchného bádenu [14, 15, 16, 17]. Ustrice druhu Cubitostrea 

digitalina a taxón Lucinoma borealis sú zaraďované medzi bádenské druhy [16]. Ustrice 

Ostrea, Cubitostrea predstavujú plytkovodných zástupcov ustríc a sú indikátorom vyššej 

dynamiky prostredia [18, 19]. 

V druhej skupine prevláda spoločenstvo lastúrnikov najviac zastúpené druhom Nucula 

nucleus, doplnené druhmi Circomphalus cinchus, Chama gryphoides, Nuculana fragilis 

a Corbula (Caryocorbula) carinata. N. nucleus predstavuje oportunistický druh lastúrnika, 

ktorý preferuje bahnitý substrát často s nízkou koncentráciou kyslíka a výrazným obohatením 

organickou hmotou [20, 21]. Spolu s N. fragilis predstavuje pohyblivú infaunu požierajúcu 

detrit [22]. N. nucleus a N. fragilis sú tenkostenné lastúrniky vyskytujúce sa aj vo väčšej hĺbke 

[18]. 

Posledný zhluk je definovaný na základe dominancie druhu Corbula gibba, ktorý 

sprevádza N. fragilis a v minimálnej miere sú prítomné i taxóny Ostrea sp. a N. nucleus.  C. 

gibba  je lastúrnik obľubujúci nestabilný mäkký substrát bohatý na organickú hmotu. 

V prostrediach s čisto piesčitým substrátom alebo štrkovitým dnom je C. gibba extrémne 

zriedkavá. Tento taxón je mimoriadne odolný voči nízkym koncentráciám vo vode 
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rozpusteného kyslíka [21, 23]. 

Pozorované rozdelenie korešponduje aj s výsledkami PCA analýzy a NMDS, ktoré 

taktiež poukazujú na rozdelenie dát podľa dominancie vyššie spomínaných taxónov. Pri 

použití metódy nemetrického mnohodimenzionálneho škálovania (obr.1) sú skupiny 

s dominanciou N. nucleus a C. gibba pomerne dobre definované a ostro oddelené. Vzorky 

ovplyvnené dominanciou A. turonica a C. partshi sú v prekryve najmä vo vrtoch VH-2 a V-45 

v nadmorskej výške 186, resp. 211-212 metrov nad morom.  

 

 

 

Obr. 1 Nemetrické mnohodimenzionálne škálovanie (NMDS)  –  zobrazenie podobnosti/nepodobnosti 
jednotlivých vzoriek podľa vrtov a nadmorskej výšky vo vrte (žltá – Nucula nucleus, modrá – Cardites partshi, 

červená – Acanthocardia turonica, sivá – Corbula gibba) 
 

Záver 

Spoločenstvo lastúrnikov z vrtov bolo na základe štatistický analýz (klastrová analýza, 

PCA a NMDS) rozdelené do troch skupín podľa prevládajúceho faunistického zloženia. Vrty 

so spoločenstvom A. turonica a C. partshi preferujúce piesčitý substrát sú rozmiestnené 

v juhovýchodnej časti lokality. Zvyšné dve spoločenstvá sú charakterizované lastúrnikmi, 
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ktoré obľubujú bahnitý substrát bohatý na organickú hmotu. Dominantné druhy N. nucleus 

a C. gibba  poukazujú aj na možnosť stratifikácie vodného stĺpca a znížený obsah O2 v oblasti 

dna. Stratigraficky významné druhy lastúrnikov A. turonica a C. partshi z prvej skupiny 

poukazujú na ich (vrchno-)bádenský vek. 
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Abstract 

Mineralization influence on the porosity of the waste dump material from Rejdová. 
This paper reports the results of the comparison sample porosity of the waste dump near the village 

Rejdová. There was compared the porosity of secondary mineralization (Re-1) with the accompanying rock (Re-
2). In the sample Re-1 was identified malachite, azurite and quartz. Sample Re-2 contains quartz, muscovite and 
plagioclase. Minerals were identified by X-ray powder diffraction analysis. The method of Hg-porosimetry was 
confirmed by a significant influence of the secondary mineralization on the parameters of the pore structure, 
which were lower than accompanying rocks. This effect is reflected in the pore size distribution. In the sample 
Re-1 is higher micropore volume and higher macropores volume is in the sample Re-2. The sizes of the pore in 
the mineralized sample reach lower values than in the rock sample. The results show that the secondary 
mineralization at the studied locality has significantly different pore structure in comparison with accompanying 
rocks, what is demonstrated by the increasing density and decreasing permeability of secondary mineralized 
samples. 

 
Key words: mineralization; porosity; waste dump material; Rejdová 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V rámci projektu APVV-0375-12 sa rieši jedna z kľúčových otázok aplikovaného 

výskumu zameraná na možnosti perspektívneho využitia haldového materiálu po banskej 

ťažbe ako prírodného kameniva na cesty III. triedy s V. triedou dopravného zaťaženia [1]. 

Vychádzame z účelu katalógových listov kameniva [2], kde sú skompletizované požiadavky 

pri výstavbe vozoviek v súlade s príslušnými normami pre kamenivo. Pri posudzovaní 

vhodnosti banského haldového materiálu postupujeme v zmysle normy [3] a skúmaný 

materiál sme označili za kamenivo vhodné výhradne do nestmelených vrstiev vozoviek 

pozemných komunikácií vrátane miestnych a účelových komunikácií, ktoré predstavujú lesné 

cesty. Návrh určenia účelu použitia haldového materiálu vychádza z významu cestných 

komunikácií, na ktoré bude v budúcnosti určené pri zohľadnení dopravného zaťaženia a na 

druhej strane aj z technologických možností úpravy materiálu odberateľom výsledkov 

aplikovaného výskumu.  

V prvej etape výskumu sme hodnotili vplyv mineralizácie na pórovitosť kameniva, 

ktorú Vám na príklade lokality Rejdová prezentujeme. V ďalšej etape výskumu sa zameriame 

na testovanie vlastností súvisiacich s trvanlivosťou kameniva a jeho chemickým zložením.   
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Materiál a metódy 

Vzorka vo forme drvenej horniny predstavujúcej banský odpad deponovaný na halde 

pri obci Rejdová (lokalita Za skalou) sa odoberala podľa normalizovaného postupu [4], 

pričom sa uplatnilo selektívne rozdelenie v rámci reprezentatívnej vzorky na dve časti. Prvá 

predstavuje vzorku so sekundárnou mineralizáciou (Re-1) a druhá horninovú vzorku bez 

sekundárnej mineralizácie (Re-2). Následne boli hrubé vzorky mechanicky upravené 

čeľusťovým drvičom s cieľom prípravy veľkostne približne rovnomernej frakcie kameniva 

v rozsahu 0,8 mm – 1,2 cm.  

Analytická časť metodiky pozostávala z rtg. difrakčnej práškovej analýzy na 

stanovenie minerálneho zloženia. Neorientované práškové preparáty vzoriek boli analyzované 

na difraktometri BRUKER D8 ADVANCE v laboratóriu na Katedre mineralógie a petrológie 

PriF UK.  

Parametre pórovej štruktúry sa analyzovali na úlomkoch vysušených vzoriek s 

veľkosťou do cca 10 mm a s celkovou hmotnosťou cca 3,5 g metódou ortuťovej tlakovej 

porozimetrie pomocou prístroja Poremaster 60GT na Ústave stavebníctva a architektúry SAV. 

Rozsah merania veľkostí (polomeru) pórov bol 1,8 nm – 0,3 mm pri aplikovanom tlaku cca 

414 MPa. Rozsah pre mikropóry bol od 1,8 nm do cca 5200 nm.  

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou rtg. analýzy bolo vo vzorke Re-1 identifikované nasledovné minerálne 

zloženie: kremeň, malachit, azurit, kuprit a goethit (Obr. 1). V minerálnom zložení skúmanej 

horniny (Re-2) je zastúpený kremeň, muskovit a albit. 

Porozimetrická analýza poskytla okrem základných parametrov pórovej štruktúry 

(Tab. 1) a rozdelenia veľkosti pórov (Tab. 2; Obr. 2) aj ďalšie údaje, ktoré môžu prispieť k 

objektívnemu hodnoteniu charakteru pórovej štruktúry vzoriek. K doplnkovým parametrom 

(Tab. 3) patrí objemová hmotnosť, hustota, faktor tortuozity aj hodnota priepustnosti súvisiaca 

s transportnými vlastnosťami vzoriek.  

Parameter tortuozity (PT; Tab. 3) vyjadruje mieru spomalenia difúzie média v 

dôsledku pórovitosti, obsahu vlhkosti, sorptivity a štruktúry pórovitej látky. Predpokladá sa, 

že tok difúzie materiálom bude v dôsledku pórov zakrivený, pretože vnútorný povrch pórov je 

rôzne členitý. Faktor tortuozity charakterizuje účinnosť difúzie média cez pórový materiál. 
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Tortuozita pórov je ekvivalentná prevrátenej hodnote prepojiteľnosti pórov. Vplyv pórovitosti 

na priepustnosť sme vyjadrili parametrom tortuozity. 

 
 

Obr. 1. Rtg. difrakčný záznam vzorky Re-1. 
 
 
 

Tab. 1. Parametre pórovej štruktúry.  
Legenda tabuľky: ŠPp - špecifický povrch pórov, VMP - objem mikropórov, VTP - celkový objem pórov, Makro - 

podiel makropórov (R > 5200 nm), MMP - medián polomeru mikropórov, MTP - medián polomeru všetkých 
pórov, P - celková pórovitosť, HR - hydraulický polomer (zahŕňa ŠPp a VTP). 

 

Vzorka ŠPp VMP VTP Makro MMP MTP P HR 

 (m2/g) (mm3/g) (mm3/g) (%) (nm) (nm) (obj. %) (nm) 

Re-1 0,11 3,20 8,50 62,65 184,4 7932 2,24 79,9 

Re-2 0,22 6,90 21,50 67,91 221,0 41140 5,56 98,1 
 
 

 
 

Tab. 2. Rozdelenie veľkosti pórov. 
Popis tabuľky: Podiel pórov (obj. %) v danom rozsahu polomerov (nm). 

 

Vzorka <10 10-102 102-103 103-104 104-105 >105 

Re-1 1,30 12,67 16,47 20,18 25,85 23,53 

Re-2 1,02 10,50 14,55 13,78 20,48 39,67 
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Obr. 2. Grafické porovnanie veľkosti pórov v sekundárne mineralizovanej vzorke (Re-1)  

so sprievodnou horninou (Re-2).  
 
 

Tab. 3. Doplňujúce štruktúrne parametre vzoriek. 
Legenda tabuľky: OH - objemová hmotnosť, H - hustota, PT - tortuozita pórov, K - koeficient priepustnosti,  

F - podiel pórov v oblasti relevantnej pre priepustnosť (R 100 – 10000 nm). 
 

Vzorka OH H PT K F 

  (g.cm-3) (g.cm-3)   (x10-11 m/s) (obj. %) 

Re-1 2,62 2,68 2,20 63,0 36,65 

Re-2 2,59 2,74 2,17 243,3 28,33 
 
 

Čím je hodnota koeficientu priepustnosti (K) vyššia, tým je materiál priepustnejší pre 

vodu aj plyny. Pretože tok kvapalín prebieha cez póry s polomerom nad 100 nm, z rozdelenia 

veľkosti pórov (Tab. 2) vyplýva, že priepustnosť analyzovaných vzoriek bude napriek nízkej 

pórovitosti relatívne vyššia. Prevládajúci podiel pórov má polomer nad 10 µm (makropóry), 

ktoré neprispievajú k priepustnosti. Rovnako póry s polomerom pod 100 nm neumožňujú tok 

vody. 

Pri porovnaní pórovej štruktúry z hľadiska vplyvu mineralizácie sme zistili nasledovné 

skutočnosti. Špecifický povrch pórov je v sekundárne mineralizovanej vzorke Re-1 nižší ako 

v sprievodnej hornine označenej Re-2 (Tab. 1). Objem mikropórov je vo vzorke Re-1 vyšší 

ako v Re-2. Podiel makropórov dosahuje vo vzorke Re-1 nižšie hodnoty oproti Re-2 (Tab. 2; 

Obr. 2). Sekundárna mineralizácia dominantne zastúpená malachitom a azuritom viazaná na 

kremenné žily výrazne zjemňuje pórovú štruktúru horniny. Rozmery pórov boli ovplyvnené 

mineralizáciou tak, že dosahujú nižšie hodnoty ako v okolitej hornine. Hydraulický polomer 

(Tab. 1) je v mineralizovanej vzorke Re-1 výrazne nižší ako v Re-2. Vplyv sekundárnej 

mineralizácie znížil celkovú pórovitosť (Tab. 1). Vzorka Re-1 má vyšší podiel pórov s 
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polomerom 100 – 104 nm, ktoré sú zodpovedné za priepustnosť materiálu. Sekundárna 

mineralizácia zapríčinila zvýšenie hodnoty objemovej hmotnosti a tortuozity, čo súvisí 

s poklesom celkovej pórovitosti. Podiely pórov s polomerom 10 – 100 nm sú v sekundárne 

mineralizovanej vzorke nižšie ako v sprievodnej hornine, čo rovnako platí aj pri póroch s 

polomerom 100 – 1000 nm. Sekundárna mineralizácia zapríčinila výrazné zníženie 

permeability vyjadrenej koeficientom priepustnosti (Tab. 3). Pri porovnávaní výsledkov sa 

zistila lineárna závislosť medzi tortuozitou a celkovou pórovitosťou vzoriek (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3. Vzťah medzi tortuozitou a celkovou pórovitosťou vzoriek.  

 

Záver 

Výskyty hydrotermálnych žíl s medeno-rudnými ložiskami na lokalite Za skalou 

v katastri obce Rejdová sa ťažili najmä v 18. a 19. storočí. V oxidačných častiach rudných žíl 

kremenno-sulfidickej mineralizácie sa vyskytujú kôry a hniezda malachitu v asociácii 

s goethitom. Horninové prostredie v západnom úseku žilného pásma Za skalou – Jeleniarka 

tvoria prekremenené porfyroidy, pričom podstatnú časť predstavujú očkaté metapelity 

so znakmi rulovej textúry. Pre celú oblasť je typické plytké uloženie rudných žíl súvisiace 

s ich tektonicky rozvlečením (strižné zóny) a prejavmi mylonitizácie [5-6].  

Azurit a malachit sú časté sekundárne minerály na lokalite Za skalou. Malachit vytvára 

zelené masívne, jemné vláknité, ihličkovité, radiálne lúčovité, ako aj obličkovité, hroznovité, 

guľôčkové a práškové agregáty. Časté sú kolomorfné štruktúry spolu s azuritom a goethitom 

v kremeni. Azurit tvorí tmavomodré povlaky spolu s malachitom v kremenných žilách. Meď 

je zriedkavá v podobe jemne rozptýlených plieškov v kuprite [7-8].  

Pórovitosť odráža fyzikálny stav horniny, podmieňuje jej hutnosť, nasiakavosť, 

priepustnosť, pevnostné a deformačné vlastnosti, ako aj mrazuvzdornosť, odolnosť voči 
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zvetrávaniu a ďalšie vlastnosti dôležité z hľadiska kvalitatívneho hodnotenia [9]. Metódou 

ortuťovej porozimetrie sa zistil významný vplyv sekundárnej mineralizácie v poklese všetkých 

posudzovaných parametrov pórovej štruktúry oproti parametrom sprievodnej horniny (Tab. 1). 

Tento efekt sa prejavil aj v distribúcii veľkostí pórov (Tab. 2). V mineralizovanej vzorke (Re-

1) je vyšší objem mikropórov a v horninovej vzorke (Re-2) je vyšší objem makropórov (Tab. 

2; Obr. 2). Zo získaných údajov vyplýva, že sekundárna mineralizácia na skúmanej lokalite 

má výrazne odlišnú pórovú štruktúru od sprievodnej horniny, čo sa prejavilo aj zvýšením 

objemovej hmotnosti a hlavne znížením priepustnosti. 
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Abstract 

Carbonatite thermometry from Evate deposit in Mozambique 
The Evate deposit in Mozambique is one of the most famous occurrences of apatite-rich carbonatites in 

Africa. Two types of mineral associations can be found here. Carbonatites with lower formation temperature, 
between 270 and 450 °C, represent those originating by fluid infiltration and metasomatism of Proterozoic 
marbles. They are typical of the presence of anhydrite, barite and celestine. Carbonatites with higher formation 
temperature up to 650 °C are diagnostic of the presence of spinel and olivine, and they likely represent primary 
magmatic intrusive carbonatites. 

 

Keywords: carbonatite; calcite – dolomite thermometry; Evate deposit 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Karbonatity sú magmatické horniny s obsahom karbonátov viac ako 50 objemových 

%. Karbonátový minerál môže byť kalcit, dolomit, zriedkavo siderit, ankerit alebo Na-K 

karbonáty. Sú to horniny nedosýtené SiO2, najčastejšie sa vyskytujúce v malých intruzívnych 

komplexoch spoločne s alkalickými silikátovými horninami, ako nefelinické syenity, ijolity 

a/alebo urtity. Karbonatity sú netypické alkalické horniny ktoré môžu byť plutonické alebo 

vulkanické. Výnimkou sú len natrokarbonatity, ktoré sú len vulkanické.  

Ako úplne unikátne horniny ich charakterizuje nízky obsah SiO2, vysoký obsah REE 

(najviac zo všetkých magmatických hornín) a taktiež vysoký obsah volatílnych (prchavých) 

zložiek (CO2, F, Cl, S). Ďalej sú charakterizované neobvykle vysokým obsahom Ba, Sr, 

LREE, P a Nb.  

Karbonatity obsahujú minerály obohatené kľúčovými prvkami nesmierneho 

ekonomického významu, ako sú REE prvky (strategické kovy), niób, urán, tantal a v menšej 

miere železo, meď, fosfór, fluór, bárium, prvky zo skupiny platiny, zlato a striebro [1], [2]. 

Cieľom práce je určenie spôsobu vzniku karbonatitov (magmatický pôvod, 

metasomatický pôvod) za použitia kalcit-dolomitovej termometrie – výpočtom  teploty 

karbonatitov z dolomitu odmiešaného v kalcite. 
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Geologická situácia 

Ložisko Evate v Mozambiku patrí k najznámejším výskytom apatitu viazaného na 

karbonatity v Afrike. Ložisko (na mape červenou farbou) sa nachádza vo východnej 

časti štruktúry Monapo (obr.1), 100 km východne od Nampuly a v blízkosti prístavu Nacala, 

približne 50 kilometrov východne od Indického oceánu. 

 

 

Obr. 1. Schematická geologická mapa štruktúry Monapo (zjednodušené, [3])  
s  fosfátovým ložiskom Evate vyznačeným červenou farbou 

Vysvetlivky: 1 – granit (kambrium);  séria Ramian (2-4, neoproterozoikum): 2 – alkalický granit s granátom, 3 – 
leukopegmatit, 4 – horblendový syenit; 5 – granodiorit/tonalitová rula (plutón Namialo, neoproterozoikum), 6 – 
nediferencovaná séria Mazerapane (nefelínový  syenit, gabro, pyroxenit, serpentinit); metamorfovaný komplex 
Metachéria (6-7): 7 – nediferencovaný mafický a felzický granulit, rula s granátom a hornblendom, kvarcit, 8 – 

mramor, 9 – mylonit. 
 
 

Ložisko Evate je približne 3 km dlhé a 800 m široké. Je zložené z tenkých 5-100 m 

apatitových zón spolu s nesedimentárnymi sekvenciami biotitu a grafitových rúl s 

mramorovými horizontmi. Mramory zaberajú približne 70 % územia. Apatit na ložisku je 

fluórapatit. Obsah apatitu v mramoroch je 15-30 obj. %. Predbežné výskumy predpokladajú 

zásoby až 155 413 000 ton apatitovej rudy so zložením cca 9,32 hmot. % P2O5; 5,76 hmot. % 

Fe a 1,12 hmot. % TiO2 [4] , [5]. Predbežná lokalizácia týchto zásob sa predpokladá až do 

hĺbky 100 m nad hladinou mora a zásoby sa odhadujú až na 14,5 miliónov ton P2O5. Právom 

sa tieto ložiská fosfátov radia medzi najväčšie vo východnej centrálnej Afrike. Apatitové 

ložiská v Evate pokrýva aj regolit – kôra zvetrávania o hrúbke 3-38 metrov obsahujúca 4-64 
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obj. % apatitu. Kalkulácie podľa Davidsona (1986) počítajú s 1,5 miliónmi ton apatitu vo 

fosfátových ložiskách reziduálneho apatitu [6]. 

 

Materiál a metódy 

Pre výpočet teploty odmiešania dolomitu v kalcite boli použité vzorky karbonatitov 

z vrtov. Vzorky poskytol doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc. Spracovaných bolo 7 vzoriek 

karbonatitov pochádzajúcich z rôznych hĺbok (F-59/95 m, F-60/127 m, F-66/99 m, F-67/82 

m, F-67/135 m a EVA-1, EVA-2 bez bližšej stratifikácie). Mikroskopické štúdium 

v prechádzajúcom polarizovanom svetle bolo zrealizované na Katedre mineralógie 

a petrológie. Chemické zloženie kalcitu a dolomitu bolo urobené z výbrusov pomocou 

elektrónovej mikroanalýzy na prístroji Cameca SX 100  na Štátnom geologickom ústave D. 

Štúra v Bratislave. Pri vlnovodisperznej analýze bolo použité urýchľovacie napätie 15 keV, 

merací prúd 20 nA a priemer elektrónového lúča 10-15 µm. V spätne rozptýlených 

elektrónoch bola pozorovaná zonálnosť a odmiešanie dolomitu v kalcite.  

Chemické zloženie hlavných oxidov v kalcite a dolomite bolo prepočítané na molárne 

% karbonátových molekúl (CaCO3, MgCO3, FeCO3, MnCO3, SrCO3), ktoré boli použité ako  

podklad pre kalcit - dolomitový termometer [7]. Suma molárnych frakcií troch molekúl 

(CaCO3, MgCO3, FeCO3) sa po prepočítaní na tri členy trojuholníka rovná jednej. Molárne 

frakcie dvoch molekúl v kalcite sa potom použili pre výpočet teploty odmiešania dolomitu 

v kalcite podľa  rovníc [I.] a [II.]. Molárny zlomok MgCO3 v kalcite ako funkcia teploty 

pozdĺž solvusu je vyjadrený ako: 
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kde TMg je teplota čistého systému CaCO3-MgCO3 vypočítaná z rovnice [I.]  s použitím 

XMgCO3 v ternárnom kalcite. Použité koeficienty sú v tab. 1. Tieto koeficienty boli 

prispôsobené  ternárnym diagramom s teplotou 400 °C, 550 °C a 700 °C s 3FeCO
CcX  ≤ 0,08 pri 

400 °C a ≤ 0,2 pri 550 a 700 °C iba pre kalcit-dolomitový solvus. 

 

Tab. 1 Koeficienty pre výpočet teplôt v kalcit-dolomitovom termometri 
Štandardné odchýlky a σ sú v práci [7]. 

Koeficient (rovnica [I.]) Hodnoty Koeficient (rovnica [II.]) Hodnoty 
A -2360 a 1718 
B -0,01345 b -10610 
C 2620 c 22,49 
D 2608 d -26260 
E 334 e 1,333 
  f 0,32837×107 

 

Výsledky a diskusia 

Vzorky z mozambického ložiska Evate sú karbonáty svetlej farby (bielej, ružovej, 

sivej) so všesmerne zrnitou, kompaktnou textúrou. Sú to stredne (1 mm – 3 mm) až hrubo (3 

mm – 1 cm) zrnné horniny. Karbonatity na ložisku Evate sú z hľadiska mineralogického 

zloženia kalciokarbonatity, kde je dominantný kalcit. Makroskopicky je dobre rozlíšiteľný 

svetlozelený apatit, čierny magnetit a hnedočierny flogopit. Štruktúra karbonatitov je 

faneritická, panhypidiomorfne zrnitá. Pri mikroskopickom štúdiu v prechádzajúcom 

polarizovanom svetle a v spätne rozptýlených elektrónoch sa dali odlíšiť dva typy 

minerálnych asociácií. Prvý typ, v ktorom sú charakteristickými minerálmi kalcit, dolomit, 

apatit, anhydrit, celestín, barit, monazit sa nachádza na obr. 2 vľavo a druhý typ na obr. 2 

vpravo, kde sa vyskytuje kalcit, dolomit, apatit, olivín, spinel, amfibol a flogopit. Vo vzorke 

F-59/95 m bol identifikovaný aj cerianit, baddeleyit a zirkón. Baddeleyit bol identifikovaný 

tiež vo vzorke F-67/127 m. Odmiešanie dolomitu v kalcite bolo pozorované len v spätne 

rozptýlených elektrónoch.  

Vypočítané teploty pomocou kalcit-dolomitovej termometrie z rovnice [I.]  a [II.]  sú 

vynesené v histogramoch na obr. 3. Teploty z oboch rovníc sú takmer zhodné. Na výpočet 

bolo použitých 34 párov kalcit-dolomit.  

Z histogramov vyplýva, že karbonáty  kryštalizovali v širokom intervale teplôt od 275 

až do 650 °C, pričom nižšie teploty boli zaznamenané v karbonátoch so sulfátmi a vyššie 

teploty v karbonátoch, v ktorých sa vyskytuje asociácia spinelu, olivínu a amfibolu. 
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Obr. 2 Karbonáty z ložiska Evate v spätne rozptýlených elektrónoch 
Na obrázku sa vľavo nachádza vzorka F-59. Sivý kalcit – cal uzatvára biele zrná anhydritu - anh a môžeme 

vidieť aj odmiešaný tmavosivý dolomit –dol. Na obrázku vpravo sa nachádza vzorka F-67. Vo vzorke asociuje 
sivý apatit – ap, spinel – sp, olivín – ol, amfibol – am, svetlosivý kalcit – cal, tmavosivý dolomit – dol a biely 

magnetit – mt. 
 

 

 

 

Obr. 3  Histogramy teplôt (°C) 
Teploty sú vypočítané z chemického zloženia kalcitu, ktorý je v rovnováhe s dolomitom podľa rovníc [I.] a [II.]  

publikovaných v práci [7]. Teploty  z rovníc [I.]  a [II.]  sú takmer rovnaké. 
 

 
 

Vznik apatitového ložiska Evate je kontroverzný. Rozsiahla fenitická aureola 

podporuje predstavu o magmatickom pôvode, čomu by nasvedčovali aj intrúzie alkalických 

granitov a syenitov A-typu nachádzajúcich sa v blízkosti. Rádiometrické dáta však naznačujú, 

že ložisko je geneticky späté s granodioritmi a tonalitmi plutónu Namialo [3], ktorého 

intruzívny vek je 637±5 Ma [8], [9]. Veky okolo 584±16,5 Ma na okrajoch zirkónov 

zodpovedajú buď metasomatóze vyvolanej fluidami počas ochladzovania intrúzie [9] alebo 

vysokotlakovej metamorfóze [3]. S touto udalosťou koinciduje aj vek 590 Ma nameraný 

priamo v zirkóne z karbonátov s olivínom [10]. Prednostná akumulácia apatitu a magnetitu 

pozdĺž  S-J, Z-V a SZ-JV zlomov poukazuje na metasomaticko-infiltračný vznik ložiska z 

fluíd [11]. 
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Moje výsledky poukazujú prevažne na nízkoteplotný, infiltračno-metasomatický vznik 

vplyvom fluíd obohatených o sulfáty. Časť karbonatitov s olivínom a spinelom však môže 

mať aj intruzívno magmatický pôvod. 

 

Záver 

Cieľom práce bol výpočet teploty karbonatitov s vysokým obsahom apatitu pomocou 

kalcit-dolomitového termometra. Danou metódou sa zistilo, že karbonatity s teplotou vzniku 

do 450 °C tvoria minerálnu asociáciu s anhydritom, baritom a celestínom. Tieto horniny sú  

postihnuté metasomatózou (fenitizáciou), čo sa prejavilo kryštalizáciou draselného živca a 

hyalofánu. Karbonatity s vyššími teplotami vzniku, do 650 °C pravdepodobne vznikli 

magmatickým (intruzívnym) spôsobom. Ich minerálna asociácia je tvorená najmä tmavými 

minerálmi ako olivín, spinel a amfibol. 
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Abstract 

In the article we present results from the remote sensing of the Earth, technique used for monitoring 
deformations of the ground surface. PSInSAR technique what was used for processing satellite data captured by 
the COSMO – SkyMed satellites to monitoring the deformation produced by the 3 December 2013 in 
Montescaglioso landslide, southern Italy. Deep – sealed landslide in Montescaglioso area exceeded 10 m and 
caused the disruption the main road and some buildings were demolished. 
 

Keywords: Montescaglioso; landslides; remote sensing, PSInSAR. 

 

Introduction 

The area that we study is located in Montescaglioso, province of Matera. It is a little 

town in the southern Italy which stands on a hill at 363 m from the sea level.  

In the south / east Italy, the geological situation is as interesting as complicated 

because of the Apennine orogeny during the Cenozic era. This is the reason why we find the 

fore deep in the western part, the Bradanic trough (which runs through Italy), and the foreland, 

where Montescaglioso is located [1]. 

The area of study is also interested by a river, Bradano River. It has a length of 120 km 

and a medium discharge of approximately 7m3/s, which is not a high value for two principal 

reasons: one is the intensive karst of the area which causes a large infiltration and the other is 

the rainfall scarcity in the summer. 

Annual rainfall in the area averages 619 mm, with the most of the rainfall falling in 

November (187 mm).  

In the general area, the crop-out sediments of the “Bradanic trough”, Pleistocene in 

age, included a regression (coarsening upward) sequence made up of clay (at the bottom), 

sand and gravel (at the top). In the slope affected by the new Montescaglioso landslide, 

sediments are heterogeneous, as demonstrated by the presence of large blocks of 

conglomerates (with a maximum size of about 5 m × 3 m) found at different elevations in the 

slope. We attribute the chaotic distribution of the materials to repeated, old and very old 

landslides. According to the last statistics, in Matera province, all the commons have 

hydrogeological risk, and there are 25 landslides every 100km2.  
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On December 3 2013, after several intense rainfall (two events that exceeded 70 % of 

the mean annual precipitation), a large landslide has affected the area. The length of the 

landslide measured along the main displacement axis is about 1.3x103m, and the width 

measured perpendicularly to the main axis is about 8.0x102m, for a total Area of 

approximately 3.0x105m2 [2]. The slide caused extensive damage, including the collapse of a 

supermarket „ Fig.1.” and the complete inaccessibility to a main road, but fortunately it did not 

caused any loss of life. 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Montescaglioso landslide and its damage. 

 

Material and Methods 
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In our experiment, we used InSAR time-series data stacks covering the same area to 

detect ground deformation in the Montescaglioso area. Data stacks were from COSMO-

SkyMed satellite.  

In this case the SAR data acquired from the same orbit direction (ascending orbit 

direction). Data are provided by Italian Space Agency. The ascending stack of 15 images from 

COSMO-SkyMed satellite is date from 30/10/2013 to 30/7/2014It covers an area of 207 km2.  

Information about dataset used within this work is given in „ Tab. 1.” Created SLC 

(Single Look Complex) image with acquisition date 6/6/2014 is selected as the master image, 

which optimizing the distribution if the baselines. DORIS precise orbit state vectors were 

provided by the ESRIN Help desk of ESA to calculate the initial estimation of interferometric 

baselines. External DEM data, Shuttle Radar Topography Mission – 3 (SRTM – 3) at a spatial 

resolution of 90 m that were provided by NASA were used to simulate and remove the 

topographic phase contribution [3].  

The DEM data were also applied for reflatting and recoding the resultant InSAR 

products from range Doppler coordinates into map geometry corresponding to the World 

Geodetic System (WGS 84).  

 

  

Tab. 1. COSMO-SkyMed acquisition dates, normal baseline  
and precision relative to the master acquisition 

 
Date Normal Baseline Precision 

  Velocity Height 
30.10.2013 -356,348 1,626 0,377 
19.11.2013 618,355 1,945 0,441 
21.12.2013 -621,464 1,847 0,391 
6.1.2014 -6,5855 2,0388 0,38 
24.1.2014 -548,681 2,306 0,388 
3.4.2014 48,7061 2,661 0,983 
10.4.2014 -114,43 2,592 0,358 
15.4.2014 304,348 2,324 0,363 
17.4.2014 -238,966 2,141 0,364 
23.4.2014 -654,422 1,967 0,387 
30.5.2014 -426,196 1,89 0,378 
8.6.2014 -398,553 1,8043 0,378 
30.7.2014 835,273 1,692 0,408 

 
 

For all the interferometric pairs, the absolute values of normal baselines are less than 

850 m. From all selected interferograms, any interferograms having temporal baselines lower 

than 850 days and perpendicular baseline less than 100 m were considered as the most 
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significant in terms of the description of the deformation and therefore were stacked. Data 

were used for historical analyse by Persistent Scatterer Interferometry technique (PSInSAR) 

PSInSAR is an advanced technique to derive information of terrain motion [4]. 

Technique can overcome the limitations of geometrical and temporal decorrelation as well as 

atmospheric disturbance. This technique uses multiple SAR acquisitions of the same area to 

build a stack of interferograms, from which point-like stable reflectors,, i.e., the so-called 

persistent scatterers (PS), are identified. The coherent measurements on PSs allow terrain 

movement estimation with sub-milimeter accuracy [5]. 

 

Results and discussion 

Preliminary results of the PSInSAR analyses showed us a total of 6928 PS within the 

study area, most of which are located within the populated area. The identified PS are shown 

in „ Fig. 2.” and the computed LOS deformation rates are indicated by colour. The majority of 

PS in the study area display LOS deformation rates close to 0.0 and the average LOS 

deformation rate is -0.1 cm/yr. A more detailed view of the approximately 700 PS in the 

vicinity of the landslide is shown in „Fig. 2“. Note that a smaller density of PS is identified 

within the landslide area because there are fewer structures present to act as PS. Most of the 

PS within the limits of the landslide display LOS deformation rates on the order of 0.15 to 

0.25 cm/yr. There is a cluster of PS along the southern boundary with much smaller velocities 

and some are negative. This area represents the section of the landslide where deformations 

are predominantly in the southerly direction, which makes the LOS deformations less 

sensitive to the ground deformations.  

 A histogram of the LOS deformation rates for the identified PS is shown in „Fig. 2”. 

In this figure the LOS deformation rates for the entire study area are compared with those 

from the landslide area only. It is clear that there is a significant difference in the distribution 

of deformation in these areas. The average LOS deformation rate is -0.1 cm/yr for the study 

area and it is +0.13 cm/yr for the landslide. 
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„ Fig 2.“:Results of the PSInSAR analyze of COSMO-SkyMed 

 

Conclusions 

The application of the PSInSAR technique permitted us to locate the main landslides 

in the Montescaglioso area where active landslide movements were revealed using ground 

data. Investigation of the time series for the Montescaglioso landslide made it possible to 

determine periods of the landslide activity and relative stability and compare these periods 

with ground observations. Datasets from the L-band, C-band and X-band satellites can be 

used to monitor displacements of the landslides in the whole world. To enhance reliability of 

the monitoring the comparative analysis of results obtained from the satellites with different 

wavelengths and from both the ascending and descending tracks is preferable. Obtained 

results demonstrate that PSInSAR is an efficient tool to locate landslides and monitor their 

displacements at the Montescaglioso area. As landslides are numerous in this region these 

methods could contribute to landslide risk assessment and mitigation.  
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Abstract 

The Sieggraben structural complex is a part of the Upper Austroalpine Unit in the Austroalpine 
basement nappe system in the Eastern Alps. Investigated area is located between villages Steinbach and 
Gschorrholz in the southeastern part of Austria. The main purpose of study is petrography and mineral chemistry 
of meta-harzburgites and meta-pyroxenites. Meta-pyroxenites and meta-harzburgites are composed of mineral 
assemblages of Ol, Opx, Cpx, zoned Amp, Chl, serpentine group minerals Atg/Ctl, spinel group minerals Spl, Hc 
and rare Tlc. The studied meta-harzburgite and meta-pyroxenite mantle fragments yielded an important 
information on their metamorphic evolution in a subduction zone. 
 

Key words: Sieggraben structural complex; meta-harzburgite; meta-pyroxenite; mineral assemblages 

 

Introduction and goal of study  

Sieggraben structural complex is located at the south-eastern margin of the Eastern 

Alps (Fig. 1). The tectonostratigraphy of the Austroalpine (AA) structural complexes is based 

on the work of [1].The Middle AA Unit terminology is avoided by [2]; considering this part of 

the Upper Austroalpine (UAA) Unit as a result of the Cretaceous collisional event [3]. Alpine 

polyphase metamorphic-deformational overprint in the SSC was reported by [4, 5]. 

Characterization of petrography and mineral chemistry of metaultramafics of Sieggraben and 

Schwarzenbach in the SSC was reported by [6]. 

The SSC in area between villages Steinbach and Gschorrholz is composed of mafic 

eclogitic sequences, para and orthogneisses and thin marble layers. Meta-harzburgites occur as 

host rocks in km size blocks. They are crosscut by meta-pyroxenite dykes wide up to 30 dm. 

The main aim of this study is petrographic and mineral chemistry characterization of meta-

harzburgites and meta-pyroxenites, and definition of mineral assemblages evolution. 
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Fig. 1 Tectonic sketch of basic 
tectonic units of the Eastern Alps [7] 
 

 

Materials and methods 

Hand specimens were 

collected in the area between the 

Gschorrholz and Steinbach 

villages. Mineral composition 

and microstructures were 

investigated in 13 selected 

polished sections by polarized-

light microscope Leica DM2500P at the Department of Mineralogy and Petrology, Comenius 

University in Bratislava. Chemical compositions of minerals were determined by a Cameca 

SX-100 electron microprobe at the State Geological Institute of Dionýz Štúr in Bratislava. 

Analytical conditions were at 15 kV accelerating voltage and 20 nA beam current. Cameca 

Peak Sight v 4.2 software was used for data recalculation. We used following standards for 

calibration of the given elements (in brackets): albite (Na Kα), wollastonite (Si Kα, Ca Kα), 

orthoclase (K Kα), forsterite (Mg Kα), Al2O3 (Al Kα), fayalite (Fe Kα), rhodonite (Mn Kα), 

metallic Cr (Cr Kα), V (V Kα), Ni (Ni Kα), TiO2 (Ti Kα), SrTiO3 (Sr Kα), LiNbO3 (Nb Lα), 

LaPO4 (La Lα), CePO4 (CeLα), and LiTaO3 (Ta Lα). The beam diameter used was 10 µm. 

Mineral formulae were calculated on the basis of 4 oxygen anions for olivine, 15 

(eNK) cations for amphibole, 4 cations for pyroxene, 3 cations for spinel, 14 oxygen anions 

for the minerals of serpentine group and chlorite. 

 

 

Results and discussion 

Macroscopically meta-harzburgites are dark-green, more or less sheared rocks with 

fine-grained serpentinized groundmass and visible pale elongated Opx, less Cpx 

porphyroblasts with size of 0.3 to 0.6 mm across (Fig. 2a). Meta-pyroxenites are pale greenish 

rocks which occur as dikes in meta-harzburgite. There are two macroscopic varieties of meta-

pyroxenites: 1) coarse grained rocks with compact aggregates of pyroxenes (Fig. 2b); 2) 

sheared rocks with elongated porphyroblasts of pyroxenes in fine grained metamorphic matrix 
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with amphiboles. Meta-harzburgites are composed of Ol, Opx, Cpx, Amp, spinel group 

minerals, serpentine group minerals Chl and rare Carb (Fig. 3c-d). Meta-pyroxenites are 

composed of Opx, Cpx, Ol, Amp, spinel group minerals, serpentine group minerals, Chl and 

rare Tlc (Fig. 3e-f). Chemical composition of representative minerals from EMPA were 

calculated and shown in classification diagrams (Fig 3). Representative mineral analyses are 

presented in Tab. 1. 

 

 
 

Fig. 2 a) Cut surfaces hand specimens of meta-harzburgites from Steinbach (sample ST-5), b) Cut surfaces hand 
specimens of meta-pyroxenite from Gschorrholz (sample GS-3-1), c) Photomicrograph in cross-polarised light of 

meta-harzburgite of porphyroblasts Opx (sample ST-S2), d) Back-scattered electron (BSE) images exsolution 
lamellae of Cpx in zonal Amp (sample ST-5). e) Photomicrographs in cross-polarised light of meta-pyroxenite of 
Opx in recrystallised metamorphic matrix of Opx, Cpx and Amp (sample GS-2-2). f) BSE of symplectite Cpx-
Opx in Amp (sample GS-2-2). Mineral abbreviations used in our text, tables and figures are after [8]: Amp = 
amphibole, Atg = antigorite, Chl = chlorite, Clc = clinochlore, Ctl = chrysotile, Cpx = clinopyroxene, Di = 

diopside, En = enstatite, Fs = ferrosilite, Fo = forsterite, Hc = hercynite, Mag = magnetite, Mhb = 
magnesiohornblende, Ol = olivine, Opx = orthopyroxene, Prg = pargasite, Srp = serpentine group, Spl = spinel, 

Tlc = talc, Tr = tremolite, Ts = tschermakite, Wo = wollastonite, besides Carb = carbonates. 
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Fig. 3 Classification diagrams a-b) pyroxenes after[9] , c) amphiboles after [10],  
d) the spinel group after[11] and e) chlorite after [12] f) serpentine group minerals after [13] 
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Conclusions 

Meta-harzburgites and meta-pyroxenites are composed of mineral association which 

indicates three metamorphic stages D1, D2 and D3. The D1 stage is characterized by eclogite 

facies metamorphic conditions. The D2 exhumation metamorphic stage is in amphibolite to 

granulite facies, and the D3 exhumation stage is in higher greenschist facies conditions. 

Investigated meta-harzburgites and meta-pyroxenites are mantle fragments emplaced in 

subducted lower continental crust during the Cretaceous subduction-collision events. 
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Abstract 

Zone of advanced argillic alteration as a potential source of secondary product of gold mining at the 
Biely Vrch porphyry Au deposit 

The Biely Vrch deposit contains a new type of economic gold porphyry mineralization that was recently 
discovered in the NE part of the Central Slovakia Volcanic Field. Zones of advanced argillic alteration are the 
uppermost part of porphyry system and the youngest alteration. They are spread from surface to depth of several 
hundred metres in shape of ledges.  The rocks contain here significant amount of hydrothermally originated clay 
minerals. Our results show relatively high levels of kaolinite (26 wt. % in average) what represents a possible 
economic potential of using this clay material as a secondary product of the surface gold mining. 
 

Keywords: Biely Vrch; kaolinite; gold porphyry; advanced argillic alteration 

 

Úvod 

Ložisko Biely Vrch obsahuje nový ekonomický typ Au-porfýrovej mineralizácie, 

ktorý bol nedávno objavený aj na Slovensku. Ložisko sa nachádza v centrálnej zóne stredno-

miocénneho andezitového stratovulkánu Javorie, vo východnej časti stredoslovenských 

neovulkanitov. Podrobný prieskum a vrtné práce tu boli realizované od roku 2006 firmou 

EMED Mining Ltd. Pri výpočte zásob sa zistilo, že ložisko obsahuje bilančné obsahy zlata 

v kategórii zásob Z-2 (17,7 mil. ton rudy pri obsahu 0,81 g/t zlata, 461000 uncí) a v kategórii 

zásob Z-3 (24 mil. ton pri obsahu 0,77 g/t zlata, 596000 uncí; [1]). Primárna intrúzia Au-

porfýrového ložiska Biely vrch bola umiestnená do komplexu Starej Huty a nachádza sa 

v centrálnej časti magmaticko-hydrotermálneho systému. Prevažne je tvorená biotitovo-

amfibolovým andezitovým/dioritovým porfýrom a je rozšírená smerom dolu až po 

kryštalinikum veporika. Rozsiahla premena prekrýva primárne horninové zloženie, ale forma 

a petrografické zloženie intrúzie zostáva aspoň čiastočne predpokladateľné. Rôznorodosť 

v štruktúre základnej hmoty naznačuje pravdepodobný prechod z dioritového porfýru 

v centrálnej časti intrúzie do andezitového porfýru smerom k okrajom intrúzie [2].    Intrúzia 

aj okolité andezity sú intenzívne postihnuté premenami, ktoré je možné zhrnúť do štyroch 
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základných typov: stredná argilitizácia, ktorá na ložisku dominuje, K-silikátová premena, Ca-

Na silikátová premena a premena typu pokročilej argilitizácie, ktorá je predmetom tohto 

príspevku. Zóny pokročilej argilitizácie (pyrofylit, dickit, kaolinit, pórovitý kremeň ± pyrit a 

alunit) patria do najmladšieho štádia premien [3]. Tento typ premeny je situovaný 

v najvrchnejších častiach porfýrového systému pričom prechádza ostatnými typmi premien, 

ktoré sú ňou zatláčané a zasahuje až do hĺbky okolo 450 m vo forme zužujúcich sa klinov.  Na 

základe výsledkov geochemických analýz z lokality Biely Vrch je zrejmé, že v oblastiach 

intenzívnej premeny vplyvom kyslého lúhovania dochádzalo k odnosu alkálií a vzniku 

kaolinitu a pyrofylitu zatláčajúcich magmatické minerály a produkty starších premien. Kým 

obsah hlavných prvkov (Ca, Na, Mg, K a Fe) je nízky, obsah Al je relatívne zvýšený [4]. 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na potenciálny prínos sekundárnej ílovej zložky - 

kaolinit, ktorý je na ložisku hojne zastúpený v zóne pokročilej argilitizácie.  

 

Materiál a metódy 

Študované vzorky pochádzajú z vrtných jadier poskytnutých firmou EMED Mining, 

Ltd.. Vzorky boli analyzované pomocou nasledujúcich techník: RTG difrakčná analýza 

orientovaných preparátov (ílová frakcia) a celohorninovej vzorky (kvantitatívne zastúpenie 

všetkých minerálov vo vzorke). boli vykonané na difraktometri Philips PW 1710 (CuΚα 

žiarenie s grafitovým monochromátorom, napätie 35 kV, prúd 20 mA, rýchlosť čítania 

0,02°/0,8 s [orientovaný preparát] a 0,02°/2 s [celohorninová analýza]). Vzorky pre 

kvantitatívnu analýzu boli mleté v mlyne McCrone Micronising Mill s vnútorným štandardom 

Al 2O3 pod 20 µm. RTG údaje boli prekonvertované na hm. % minerálov použitím programu 

RockJock [5; 6]. Na časti vzoriek boli vykonané celohorninové semikvantitatívne analýzy 

založené na pomere referenčných intenzít (RIR) a  DIFFRAC.EVA softvéru (Bruker).  

Minerálne zloženie vo vybraných vrtoch bolo vizualizované pomocou loggingu 

v programe MapInfo Discover. 3D blokové modelovanie bolo realizované v programe Encom 

Discover3D. 3D blokové modely boli použité na tvorbu vertikálnych rezov. Modely 

distribúcie prvkov a ich pomerov boli vytvorené za použitia interpolačnej metódy bežný 

(ordinary) kriging. Na odhad bol použitý Block model so špecifikáciou elipsoidných 

vyhľadávacích parametrov. Pre variogramové modelovanie bol zadefinovaný sférický 

variogram. Po vytvorení voxelových modelov prebehla ich validácia na základe štatistiky 

modelu a datasetu, porovnania obsahu v kompozitoch a blokových modeloch, inšpekcia 

blokových modelov v rezoch a pôdorysoch a vizuálne porovnanie obsahov v blokových 

modeloch a vrtoch. Model pokročilej argilitizácie bol vytvorený z modelov prvkov a ich 
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pomerov pomocou funkcie Voxel Calculator na základe kritérií, ktoré boli stanovené na 

základe korelačných diagramov pomerov prvkov a minerálov. 

 

Výsledky a diskusia 

Hlavné minerály pokročilej argilitizácie (kaolinit, pyrofylit, dickit)  boli zaznamenané 

v 122 vzorkách a 15 vrtoch. Kvantitatívne a semikvantitatívne RTG difrakčné analýzy boli 

vykonané na vzorkách z 23 vrtov (na ložisku Biely Vrch sa celkovo nachádza 52 vrtov), 

avšak nie všetky vrty boli vzorkované s rovnakou hustotou a preto je výskyt pokročilej 

argilitizácie pravdepodobný aj v ďalších vrtoch. Najhlbší výskyt minerálov pokročilej 

argilitizácie bol zaznamenaný vo vrte DVE-51 v hĺbke 436,4 m. Jednalo sa o kaolinit 

s obsahom 4,8 hm. %. V tomto priestore je pokročilá argilitizácia zastúpená len s nízkou 

intenzitou pričom dominujú minerály starších typov premien.  

Z pohľadu využitia zóny pokročilej argilitizácie ako potenciálneho zdroja sekundárnej 

suroviny pri ťažbe zlata má najväčší význam kaolinit (Al2Si2O5(OH)4). Jeho priemerný obsah 

vo všetkých vzorkách s výskytom minerálov pokročilej argilitizácie predstavuje 26 hm. %. 

Do tohto priemeru je však zahrnutá aj najnižšia intenzita pokročilej argilitizácie, ktorá sa 

z veľkej časti vyskytuje mimo priestoru plánovanej ťažobnej jamy (ťažba je plánovaná 

povrchovým spôsobom). Priemerný obsah kaolinitu v rámci zón so strednou a vysokou 

intenzitou pokročilej argilitizácie predstavuje 28,5 hm.%. Zóna s najvyššou intenzitou tejto 

premeny zaberá približne 50% priestoru plánovanej ťažobnej jamy s priemerným obsahom 

kaolinitu 38 hm. % (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1. 3D model pokročilej argilitizácie na Au-porfýrovom ložisku Biely Vrch. 

Zóna červenej farby predstavuje pokročilú argilitizáciu s najvyššou intenzitou, oranžová zóna predstavuje 
strednú intenzitu a zelená zóna predstavuje najnižšiu intenzitu. 
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Z ílových minerálov je pokročilá argilitizácia ďalej reprezentovaná pyrofylitom 

a dickitom. Takmer vždy sa vyskytujú spolu s kaolinitom a len zriedkavo samostatne. 

Priemerný obsah pyrofylitu v rámci priestoru pokročilej argilitizácie je 2,5 hm. % a pri 

dicktite to je len 1,2 hm. %. Z hľadiska využitia kaolinitu ako sekundárnej suroviny 

nepredstavujú problém, keďže dickit (Al2Si2O5(OH)4) patrí do podskupiny kaolinitu a teda má 

rovnaké chemické zloženie. Súčasne je ho aj pomerne zložité odlíšiť od samotného kaolinitu, 

lebo tieto minerálne polytypy sú si navzájom veľmi podobné (Obr. 2). Pyrofylit 

(Al 2Si4O10(OH)2) nie je takým bežným ílovým minerálom ako kaolinit, ale ak sa vytvoria 

ekonomické akumulácie tak sú takmer výhradne hydrotermálneho pôvodu [7; 8; 9]. Oba 

minerály je možné využiť pri produkcii papiera, keramiky, žiaruvzdorných materiálov, ako 

plnidlo pri výrobe gumy a plastov, v kozmetike a vo farmaceutickom priemysle [8; 10; 11; 

12].  

 

 
Obr. 2. RTG záznam z celohorninovej analýzy. 

Na RTG zázname sú zobrazené minerály typické pre pokročilú argilitizáciu, ktoré boli zaznamenané vo 
vzorke z hĺbky 74,5 m (vrt DVE-52). 

 

Pri ílových mineráloch je nutné prihliadať aj na ostatné zložky, ktoré ich sprevádzajú a 

mohli by mať negatívny vplyv na ich následné využitie. Ide hlavne o vyšší obsah 

oxyhydroxidov železa, kremeňa a TiO2 (rutil, anatas; [13]). Zastúpenie týchto škodlivých 

zložiek miestami dosahuje vyššie hodnoty ako je vhodné pre ich niektoré priemyselné 

aplikácie, avšak mnohé tieto nedostatky je možné riešiť úpravou. Táto problematika je 

podrobnejšie rozpísaná v článku Jánošík et al. (2013). 
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Záver 

Ťažba zlata na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch je plánovaná povrchovým 

spôsobom [1]. Pri takejto metóde vzniká veľké množstvo hlušinového materiálu, pre ktorý sa 

nie vždy nájde efektívne sekundárne využitie. Výhodou tohto ložiska je pomerne vysoký 

obsah ílových minerálov, ktoré majú svoje uplatnenie v priemysle. Výsledky nášho výskumu 

napovedajú, že ide o ložisko s pomerne vysokou koncentráciou industriálne využiteľných 

ílových minerálov. Pre porovnanie na ložiskách kaolínu v Cornwalle a Devóne (Anglicko) sa 

obsah kaolinitu v alterovaných granitoch pohybuje v rozpätí 10–20 %. Sedimentárne ložisko 

kaolínu v provincii Maoming (Čína) obsahuje 20–25 % kaolinitu [14]. Samozrejme tieto 

ložiská sú rozlohou väčšie ako Biely Vrch a tak postačujú aj nižšie koncentrácie kaolinitu. 

V prípade Bieleho Vrchu by však išlo len o využitie sekundárnej suroviny, ktorá by 

v opačnom prípade skončila nevyužitá na halde a preto využitie takéhoto materiálu by mohlo 

ešte viac zvýšiť ekonomický potenciál možnej ťažby zlata.  
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Abstract 

 Underground gas storage Lobodice geological model development based on 3D seismic interpretation 
Aquifer type underground gas storage (UGS) Lobodice was developed in the Central Moravian part of 

Carpathian foredeep in Czech Republic 50 years ago. In order to improve knowledge about UGS geological 
structure 3D seismic survey was performed in 2009. Reservoir is rather shallow (400-500m below surface) it is 
located in complicated locality so limitations for field acquisition phase were abundant. This article describes 
process workflow from 3D seismic field data acquisition to geological model creation. The outcomes of this 
workflow define geometry of UGS reservoir, its tectonics, structure spill point, cap rock and sealing features of 
the structure. Improving of geological knowledge about the reservoir enables less risky new well localization for 
UGS withdrawal rate increasing.  
 

Keywords: Underground gas storage; 3D seismic acquisition and processing; 3D seismic interpretation 

 

Úvod a formulace cíle 

Podzemní zásobník plynu Lobodice se nachází v karpatské předhlubni mezi městy 

Tovačov a Přerov (Obr. 1). S průzkumem elevační struktury bylo zahájeno již za okupace 

v roce 1942, v průběhu padesátých let bylo v průzkumu pokračováno a bylo odvrtáno několik 

průzkumných vrtů. Zahájení výstavby zásobníku plynu ve zvodnělém obzoru klastických 

sedimentů spodního badenu spadá do šedesátých let minulého století. Letos v květnu tomu 

bude 50 let od zahájení provozu. Do současnosti bylo v prostoru zásobníku realizováno 62 

vrtů, z nichž některé slouží jako provozní. Zásobník byl nejdříve využíván na skladování 

svítiplynu z přebytků koksárenských provozů na Ostravsku. Od roku 1991 probíhala konverze 

zásobníku na zemní plyn, která byla úspěšně dokončena. S rozvojem geofyzikálních metod 

v sedmdesátých letech minulého století, byla v prostoru zásobníku a v jeho okolí realizována 

refrakčně a reflexně seismická měření, dále detailní gravimetrická měření a měření 

rychlostních poměrů oblasti ve vrtech tzv. seismokarotážní měření. Během vrtání 

zásobníkových a průzkumných sond byla realizována karotážní měření v otevřeném vrtu. 

Gravimetrický průzkum pomohl určit rozsah elevace krystalinika, na jejímž vrcholu se 

nachází geologická struktura podzemního zásobníku. 2D seismické profily z let 1974, 1990 

[4], 1997 [5], 2001 [6] a 2008 [7] napomohly vedle údajů z vrtů zmapovat částečně 

geologickou stavbu zásobníkové struktury, avšak nešlo z těchto podkladů jednoznačně určit 
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detailní tektonickou stavbu a strukturní uzávěr skladovacího obzoru. Proto bylo 

provozovatelem podzemního zásobníku rozhodnuto v roce 2009 realizovat 3D seismické 

měření, pokrývající celou lobodickou elevační strukturu s cílem zmapovat detailní tektoniku 

podložích krystalinických hornin brunovistulika a miocenní výplně karpatské předhlubně. 

Druhým cílem bylo zmapování rozšíření a mocnosti bazálních klastik spodního badenu, které 

spolu se zvětralým povrchem krystalinika tvoří kolektor podzemního zásobníku plynu.  

 

Materiál a metody 

Akvizice 3D seismických dat 

Práce polního měření provedla v říjnu až prosinci 2009 firma DMT- Geosurvey, spol. s 

r.o. prostřednictvím personálu a materiálu mateřské firmy ze Spolkové republiky Německo. 

Vzhledem k mělké lokalizaci zájmového horizontu 400-500m pod povrchem, bylo 

provedeno měření s vyšším rozlišením, tj. 32 násobném překrytí, bin 15x15m, na ploše plného 

překrytí 23 km2 [1]. Jako zdroj seismického signálu byly použity vibrátory Vibroseis, na 

vodní ploše vzduchové dělo (airgun) na člunu a pro minimalizaci škod v NPP Zástudánčí byly 

mimo cesty použity odpaly Semtexu (20 dkg), v minimálně 4 m hlubokém vrtu malého 

průměru. Různé druhy buzení seismického signálu byly použity z důvodu existence 

povrchových zaplavených štěrkoven a pískoven, toky řek Moravy Bečvy, dvou obcí, přírodní 

rezervace s přísnými podmínkami vstupu, zalesnění území v prostoru podzemního zásobníku 

s cílem minimalizovat plošné vynechávky v měřených datech.  Měření bylo úspěšné a byla 

získána data v dobré kvalitě.  

 

Numerické zpracování 3D seismických dat 

Numerické zpracování bylo provedeno společností Geofysik GGD Lipsko na počátku 

roku 2010. Data byla standardně kontrolována, filtrována, staticky a dynamicky upravena. 

Výstupem byla data zapracovaná procesem předsoučtové časové migrace a posoučtové 

časové migrace předané ve formátu SEG-Y pro použití v interpretačním SW [2].  

 

Seismokarotážní data 

Pro konverzi hloubkových údajů z vrtů při interpretaci seismických řezů byl použitý 

časo-hloubkový vztah ze seismokarotážního měření na vrtu Vlkoš-1. Rovněž tento vztah byl 

opětně použit pro konverzi interpretovaných horizontů z časové domény do hloubky. 
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Vrtné údaje 

Vyčlenění geologických rozhraní ve vrtech bylo stanoveno na základě interpretace 

karotážních dat a zhodnocení jádrovaných intervalů ze závěrečných zpráv jednotlivých sond, 

sumarizovaných ve zprávě [5].    

 

Interpretace a tvorba geologického modelu 

Pro interpretaci seismických dat a pro samotnou tvorbu geologického modelu byl 

použit SW Petrel 2009, obsahující moduly pro seismickou interpretaci, strukturní modelování 

a hloubkovou konverzi. Interpretace byla řešena interním úkolem v rámci společnosti RWE 

Gas Storage s.r.o. [3]. 

 

Výsledky a diskuze 

Interpretace zlomů 

Interpretace probíhala ve 2D interpretačním okně na jednotlivých podélných i příčných 

řezech i v 3D vizualizaci pro lepší orientaci průběhu zlomové plochy v prostoru. V první fázi 

byly interpretovány výrazné a dobře sledovatelné zlomy a ty byly doplňovány o menší zlomy. 

Některé zlomy byly identifikovány až v průběhu interpretace jednotlivých horizontů. Obecně 

lze říci, lobodická elevace tvoří vřetenovitě protažený útvar SV a JZ směrem ze severu a 

z jihu ohraničený hlubokými údolími vyplněnými badenskými sedimenty. Vrchol elevace je 

velmi členitý. Při interpretaci zlomů byly identifikovány tyto typy zlomů. 

1. zlomy regionálního významu, dlouhého průběhu, porušující horniny krystalinika a 

miocénu. Východní zlom má těsnící význam pro strukturu PZP a pohyb na něm je zřetelný i 

ve spodního badenu, kde však také vyznívá.  

2. menší zlomy a puklinové systémy se projevují v krystaliniku a okraji krystalinické 

elevace struktury PZP. Jsou poměrně časté a neporušují bádenské sedimenty. Tvoří 

dramatickou morfologickou členitost povrchu krystalinika resp. dílčí elevace a deprese 

v rámci lobodické elevace. Deprese krystalinického povrchu jsou vyplněny bazálními 

badenskými klastiky, kde byly často uchráněny od jejich eroze.      

3. kompakční zlomy, vyskytují se v badenských sedimentech na okrajích elevace. Jsou 

to syngenetické projevy kompakce sedimentů různých mocností. Kompakční zlomy mají 

význam z hlediska bočního těsnění zásobníkového struktury.  

4. Hluboká údolí na SV a JZ mohou mít tektonickou osnovu, avšak v seismickém 

obrazu miocénu pro toto nejsou indicie, v krystaliniku nejsou příliš nezřetelné. Tektonický 
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relikt je zřejmě hřebenová struktura krystalinika v sz. části území, předpokládá se latentní 

pokračování linie do severního údolí. 

5. Zpracováním uvedených tektonických jevů vznikl generalizovaný tektonický plán 

území (Fault model), viz Obr. č. 2 [3]. 

 

Interpretace zájmových horizontů 

Byl sledován zejména zásobníkový horizont – povrch badenských klastik tvořených 

převážně písky, štěrky, suťovými brekciemi, které transgresivně leží na erodovaném povrchu 

krystalinika. Ve vrtech lobodické struktury dosahují mocnosti 0- 115m. Velké rozdíly 

v mocnosti bazální klastik spodního badenu jsou dány prostředím sedimentace suťových 

kuželů, výplní koryt a především jejich následné eroze, která je ve vrcholových částích 

elevace zcela denudovala. V hlubokých údolích na okraji lobodické elevace mimo strukturu 

podzemního zásobníku je naopak mocnost bazálních klastik znásobena a může dosahovat i 

větších mocností než jakou zastihl Lo-32 (115m), přičemž vrt Lo-12 situovaný v ose 

severního údolí do krystalinika ani po 175 metrech nedovrtal. Vzhledem eroznímu charakteru 

povrchu bazálních klastik není interpretovaný povrch horizontu spojitý a v interpretaci se 

spojuje s povrchem krystalinika v místě erodovaných částí obzoru. Bázi skladovacího 

horizontu tvoří krystalinikum brunovistulika tvořený fylity, břidlicemi a granitoidy. Tento 

povrch byl druhým interpretovaným horizontem. Strop skladovacího horizontu (bazální 

klastika) je překryt v průměru 350 m mocnými badenskými jíly s polohami písků a 

prachovců, které dosahují téměř k povrchu. Spolu s bočními zlomy lobodické elevace tvoří 

těsnící horizont skladovací struktury. Při povrchu byly uloženy pliocenní písky a kvartérní 

říční sedimenty Moravy a Bečvy zastoupené zejména štěrky a písky o mocnosti prvních 

desítek metrů (Obr. 3). 

Interpretované obzory povrchu bazálních klastik spodního badenu a povrchu 

krystalinika byly zaneseny do tektonického modelu pro vytvoření tzv. 3D gridu v časové 

doméně, který slouží jako vstup pro hloubkovou konverzi zájmových obzorů. Zlomy, které 

povrch bádenských bazálních klastik neporušují, nejsou v procesu vytvoření časového gridu 

pro tento obzor aktivní.    

 

Hloubková konverze zájmových obzorů a geologický model 

Vstupem pro hloubkovou konverzi jsou horizonty v 3D gridu v časové doméně včetně 

tektoniky. V prvním kroku s pomocí vyhledávací funkce jsou hodnoty povrchu v časové 

doméně přepočteny na hodnoty střední rychlosti dle seismokarotážních údajů z blízkého vrtu 
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Vlkoš-1, čímž vznikne rychlostní povrch. Ten je pak vstupem do procesu hloubkové 

konverze. SW přepočte plošně časové povrchy dle rychlostního povrchu do hloubky a 

následně koriguje odchylky v místech vrtu na hloubkové údaje z vrtu (Obr. 4).  

 

 
Obr. č. 1.  Lokalizace studované oblasti 

 

 

 
Obr. č. 2.  Časový horizontální řez (-600 ms) s tektonickým modelem [3] 
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Obr. č. 3.  Hloubkový geologický řez přes lobodickou elevaci se zásobníkovým objektem.  
Žlutě vyznačená poloha reprezentuje plynem sycenou část podzemního zásobníku plynu [3] 

 

 

 

 

Obr. č. 4.  3D geologický model zásobníkové struktury PZP Lobodice  
se zobrazenými vrty realizovanými v prostoru lobodické elevace 

Červeně jsou vyznačeny sondy, u nichž byly zastiženy bazální klastika spodního badenu, Modře jsou znázorněny 
sondy, u nichž bylo zastiženo pouze podložní krystalinikum. Navržené lokalizace nových sond jsou zobrazeny 

bílou barvou. Rozměry modelu jsou 6 x 4 km [3] 
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Závěr 

Výsledkem prací jsou hloubkové povrchy (mapy) zájmových obzorů rovněž s do 

hloubky konvertovanou tektonikou. Vynesením rozhraní voda /plyn zjištěným z pozorovacích 

sond lze identifikovat strukturní uzávěr skladovací struktury. Boční těsnící funkci okrajových 

zlomů lobodické elevace lze sledovat na hloubkových řezech, kde je patrné, že na zlomové 

linii na pokleslé kře jsou posunuty nadložní jílovce proti skladovacímu obzoru na vysoké kře. 

Další využitím takto vzniklého geologického modelu je možnost lokalizování případných 

nových sond podzemního zásobníku, což umožní zlepšení jeho výkonových parametrů. 

 

Seznam použité literatury 

 [1]  Wright, G., Horstman, K., ter Hart, R., Koppelmann, S. (2009) Field Report 3D 

Seismic Lobodice 2009 - Reflection Seismic: Vibroseis / Explosives / Marine Airgun. 

– MS DMT Geosurvey GmbH, Essen, p. 63 

[2]  Karp, T., Gunther, D. (2010) Final Report, 2D and 3D Seismic Data Processing 

Lobodice.  – MS Geofysik GGD GmbH, Leipzig, p. 32 

[3]  Čížek, P., Kopal, L. (2013)  Geologická interpretace 3D seismického měření na PZP 

Lobodice. - MS archiv RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, p. 59  

[4]  Cahelová, J., Dostál, P., Jihlavcová, R., Studený, J. (1990) Zpráva o reflexně 

seizmickém průzkumu v oblasti POZA Lobodice v roce 1990, MS Geofyzika Brno, 

a.s., Brno, p. 145  

[5]  Dvořáková, V., Novotný, M., Hromek, E., Kovářová M., (1998) Průzkum širšího 

regionulobodické antiklinální struktury, Záverečná zpráva za etapu II, MS Duke 

Engineering, Brno, p. 114 

[6]  Dvořáková, V., Horáček, J., Hromek, E. (2001) Geologicko-geofyzikální interpretace 

2D seizmického průzkumu na lokalitě PZP Lobodice- závěrečná zpráva za etapu 2001, 

MS Duke Engineering, Brno, p. 125 

[7]  Haladaj, M. (2008) Závěrečná zpráva z terénního měření - Building No. 7179, 2D 

Seismic Measurement of UGS Lobodice – Bochoř 2D, MS Geofizyka Kraków, 

Krakow, p. 35 

 

1259



Archeomagnetické datovanie v okolí Nitrianskeho Hradu 
(predbežné výsledky) 

 
Lenka Kubišová 1,2 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, 
Slovenská republika; geofleku@savba.sk 

2 Slovenská akadémia vied, Geofyzikálny ústav, Oddelenie geomagnetizmu,  
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava, Slovenská republika  

 
 
Abstract 

 Archeomagnetic dating in the area of Nitra Castle (preliminary results) 
Archeomagnetism investigates magnetic field of the Earth and his fluctuations in the past. Based on 

fluctuations in the magnetic field of the Earth is able to determine aproximative time of creation of archeological 
artifacts. Material was heated in an ideal case above the Curie temperature in time of creation and he has a 
feromagnetic behavior. During subsequent cooling maintain the current magnetic field (archeofield). The 
samples had been demagnetised and it was to determine the values of declination and inclination. The resulting 
values were compared with the curves of declination and inclination for France [2]. 
 

Keywords: Archeomagnetism; Declination; Inclination 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Magnetické pole Zeme je premenné na rôznych časových škálach, pričom sa menia 

všetky zložky poľa. Merania magnetického poľa prebiehajúce na observatóriách nám 

poskytujú údaje len približne 200 rokov do minulosti. Pre potreby archeomagnetizmu je nutné 

poznať hodnoty intenzity, deklinácie a inklinácie magnetického poľa na väčších časových 

škálach. Ak chceme zistiť, aké boli hodnoty magnetického poľa v minulosti, musíme použiť 

iné metódy. Medzi najpoužívanejšie metódy patria Thellierova metóda a demagnetizačné 

metódy. Thellierova metóda dvojitých náhrevov sa používa pri zisťovaní intenzity, najmä ak 

vzorky nie sú presne naorientované a nevieme určiť ich polohu počas chladnutia v minulosti. 

Z demagnetizačných metód sú najpoužívanejšie termálna demagnetizácia, postupné 

nahrievanie pri vykompenzovanom magnetickom poli a demagnetizácia magnetickým poľom, 

postupné aplikovanie magnetického poľa pri konštantnej teplote. Demagnetizáciou zistíme 

hodnoty deklinácie a inklinácie v minulosti, pričom je nutné mať presné záznamy o orientácii 

vzoriek v pôvodných podmienkach [1, 2]. 

 Skúmaná bola lokalita Nitra, oblasť pod Nitrianskym hradom, z ktorej bolo 

spracovaných 7 kusov vzoriek prepálenej hliny z pece. Pri spracovaní bola použitá metóda 

demagnetizácie magnetickým poľom a výsledky boli spracované v programoch Remasoft a 

Rendate. Výsledné hodnoty boli porovnané s krivkami pre archeomagnetickú deklináciu a 
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inklináciu pre Paríž s korekciami vzhľadom na vzdialenosť a sklon pece.  

 

Materiál a metódy 

Pri spracovaní vzoriek bola použitá metóda demagnetizácie magnetickým poľom. Na 

postupnú demagnetizáciu vzoriek bolo použité pole od 0 do 50 mT s krokom 5 mT a od 50 do 

90 mT s krokom 20 mT. Po každom demagnetizačnom kroku bola odmeraná magnetizácia 

vzorky vo všetkých troch smeroch (x, y, z). Pre deklináciu môžeme potom napísať vzťah  

 

( )1tan /D y x−=                                                                 [I.] 

 

a pre inklináciu  

 

( )1 2 2 2sinI z x y z−= + +                                                       [II.] 

 

Výsledné hodnoty boli spracované v programe Remasoft. Vylúčili sme všetky merania 

do demagnetizačného kroku 10 mT. Vzorky mali oranžovo červenú farbu a všetky prejavovali 

podobný charakter. Mali silnú zložku prirodzenej magnetizácie a počas demagnetizácie sa 

správali stabilne. Neboli pozorované žiadne sekundárne zložky ani multidoménové správanie 

[3].  

 

Výsledky a diskusia 

Z okolia Nitrianskeho hradu bolo zatiaľ spracovaných 7 kusov vzoriek prepálenej 

hliny z pozostatku pece. Merania boli urobené v paleomagnetickom laboratóriu Centra Fyziky 

Zeme v Dourbes, Belgicko. Bola dosiahnutá veľmi dobrá zhoda hodnôt deklinácie a 

inklinácie. Napriek nízkemu počtu vzoriek bol štatistický faktor 95 1,6α =  nízky, čo indikuje 

veľmi dobrú kvalitu prepáleného materiálu. Hodnoty deklinácie a inklinácie pred korekciou 

vzhľadom na sklon sú D = 61,5° a I = 14° . Po aplikácii všetkých potrebných korekcií sme 

porovnali hodnoty deklinácie a inklinácie s francúzskymi krivkami pre Paríž. Po následnej 

kombinácii výsledkov pre deklináciu a inklináciu dostaneme pre sklon +13,5° vek 865 ± 35 

(Obr. 1.) a pre sklon -13,5° vek 1370 ± 30 rokov (Obr. 2.). Výsledky je potrebné skonzultovať 

so zodpovednými archeológmi.  
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Z danej lokality bude spracovaný vyšší počet vzoriek. Dodatočné údaje z meraní môžu 

zlepšiť presnosť stanoveného veku, alebo vylúčiť niektorú z možností. Zostávajúce vzorky sú 

vhodné najmä na merania intenzity magnetického poľa.  
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95%
Combine n°0

 

 
Obr. 1. Archeomagnetické datovanie pre sklon -13,5° porovnané s archeomagnetickými krivkami  

pre územie Francúzska  
Vrchný graf zodpovedá štatistickej distríbúcii nameranej inklinácie, stredný graf zodpovedá štatistickej 

distribúcii nameranej deklinácie, spodný graf kombinuje výsledky pre deklináciu a inklináciu 
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Obr. 2. Archeomagnetické datovanie pre sklon +13,5° porovnané s archeomagnetickými krivkami  

pre územie Francúzska  
Vrchný graf zodpovedá štatistickej distríbúcii nameranej inklinácie, stredný graf zodpovedá štatistickej 

distribúcii nameranej deklinácie, spodný graf kombinuje výsledky pre deklináciu a inklináciu 
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Záver 

Použitím demagnetizačnej metódy na vzorkách z lokality Nitra sme odhadli približný 

vek, kedy mohlo dôjsť k poslednému vypaľovaniu v peci. Pre prípad sklonu 13,5° vyhovuje 

tento vek 865 ± 35 a pre prípad sklonu -13,5° vyhovuje 1370 ± 30. 
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Abstract 

Changes in structure of olivine group in dependence on chemical composition  
This work deals with the research of minerals of olivine group, with the most abundant end members of 

forsterite and fayalite. In this work were studied samples of olivine from Smrčí, Czech Republic and from 
Shavariin Tsaram in Russia by X-ray powder diffraction. From modelled X-ray powder diffraction were chosen 
suitable crystal structure planes of interplanar spacing and diffraction intensities for next working. By the help 
chosen crystal structure planes of interplanar spacing and diffraction intensities were calculated linear 
dependences on the basis of content of forsterite, where the increasing content of forsterite led to decrease of 
interplanar spacing and diffraction intensities in crystal structure of olivine. On the basis of linear dependences 
and X-ray powder diffraction of studied samples of olivine was calculated the content of forsterite in these 
samples. Average result of content of forsterite in olivine from Shavariin Tsaram in Russia is 88.21 mol % and in 
olivine from Smrčí it is 88.14 mol % of forsterite. 
 

Keywords: olivine; forsterite; fayalite; crystal structure; genesis; X-ray powder diffraction 

 

Úvod a cíle 

Jako olivín se označuje izomorfní série mezi forsteritem a fayalitem, která patří mezi 

časté a důležité horninotvorné minerály. Teoretické složení lze vyjádřit vzorcem R2(SiO4), 

kde R = Mg, Fe, Mn, Ca. Řadí se do skupiny nesosilikátů a základem jeho struktury jsou 

izolované tetraedry SiO4. Olivín je charakteristickým minerálem hlavně v ultrabazických a 

bazických vyvřelých horninách [1].  

Cílem této práce bylo namodelovat práškové difrakční záznamy členů olivínové řady a 

definování vztahů mezi polohou a intenzitou difrakčních maxim s ohledem na změnu 

chemického složení. Práce by měla také přispět k lepšímu pochopení minerálů skupiny 

olivínu, zejména řady forsterit-fayalit. 

  

Metodika 

V této práci byly použity již vyřešené struktury řady forsterit-fayalit [2 – 5], ze kterých 

byly vymodelovány práškové difrakční záznamy znázorněné v grafech pomocí programu 

Excel. Dále byly použity vzorky olivínu z olivinického bazaltu z lokality Smrčí a olivín 

z lokality Shavariin Tsaram v Rusku. Následně byly tyto vzorky podrobeny RTG práškové 

difraktometrii.  
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Pro získání RTG práškových záznamů byly vzorky rozdrceny a následně rozetřeny 

v achátové misce na požadovanou zrnitost. Dobře homogenizovaný vzorek byl pak nalepen na 

speciální nosič a vložen do automatického RTG práškového difraktometru STOE Stadi P 

v transmisním módu. Měření bylo provedeno za následujících podmínek. Kobaltová lampa 

byla buzená vzduchem chlazeným generátorem Spellmann o výkonu 40 kV a 25 mA. Na 

primárním Ge (111) monochromátoru je získáváno CoKα1 záření o vlnové délce 1,788965 Å. 

Uspořádání přístroje v transmisním režimu přispívá k potlačení přednostní orientace vzorku. 

Detekce difraktovaných intenzit byla prováděna proporcionálním, lineárně pozičně citlivým 

detektorem plněným směsí argon + 10 % methan. Záznam a vyhodnocení dat bylo provedeno 

programem WinXpow tímto postupem: odečtení pozadí, vyhledání difrakčních maxim, 

zpřesnění poloh a intenzit profilovou funkcí Pearson VII. Jako standardy byly použity přírodní 

minerály podle databáze JCPDS pro Co záření. Difrakční záznam byl měřen s dostatečnou 

přesností a úhlovým rozlišením. Posun detektoru činil 1° 2Θ na jeden krok detektoru, doba 

načítání v jednom kroku byla 700 s. Záznam byl měřen v úhlovém rozsahu 8–75° 2Θ. 

Mřížkové parametry byly vypočítány pomocí Braggovy rovnice : nλ = 2d sinΘ, kde λ je 

vlnová délka, d je vzdálenost mezi sousedními mřížkovými rovinami krystalu, Θ je úhel 

dopadu paprsků RTG záření na mřížkovou rovinu krystalu. 

 

 Výsledky a diskuze 

Pomocí vyřešených struktur [2 – 5] byly vymodelovány práškové difrakční záznamy 

řady forsterit-fayalit, které obsahovaly vždy 0 – 100 obj. % forsteritové složky (viz obr. 1 – 3). 

 

   
 

Obr. 1. Závislost množství obj. % forsteritu na poměru mezirovinných vzdáleností (d)  
strukturních rovin 101/130, 041/123 
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Obr. 2. Závislost množství obj. % forsteritu na poměru mezirovinných vzdáleností (d)  

strukturních rovin 020/242 a 021/101 
 

 

   
Obr. 3. Závislost množství obj. % forsteritu na poměru difrak čních intenzit (I)  

strukturních rovin 130/240 a 240/213 
 

 

Z těchto záznamů byly vytvořeny pro zvolené strukturní pozice lineární regresní 

závislosti poměru mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit vzhledem k objemovému 

podílu forsteritu. 

 
 

Tab. 1. Lineární regresní závislosti pro výpočet obj. % forsteritu ve vzorku, na základě poměru 
mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit zvolených strukturních rovin 

Y = obj. % forsteritu ve vzorku; x = poměr mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit  
zvolených strukturních rovin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pomocí lineárních regresních závislostí a RTG práškového záznamu ze studovaných 

mezirovinné vzdálenosti (d), difrakční intenzity (I) lineární regresní rovnice 
d (101/130) y = 107,99x - 144,33 
d (041/123) y = - 104,86x + 143,21 
d (020/242) y = - 39,84x + 136,17 
d (021/101) y = - 127,49x + 133,95 
I (240/213) y = - 0,1563x + 1,6471 
I (130/240) y = - 0,4579x + 2,2086 
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vzorků olivínu z lokality Shavariin Tsaram v Rusku a z lokality Smrčí bylo vypočítáno 

objemové zastoupení forsteritové složky (viz tab. 4). Podle zvolených strukturních rovin 

mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit je průměrná výsledná hodnota obsahu 

forsteritu v olivínu z lokality Shavariin Tsaram v Rusku 88,21 obj. % a průměrný výsledný 

obsah forsteritové složky v olivínu z lokality Smrčí je 88,14 obj. % (viz tab. 4).  

Podle Yodera a Sahamy [6], kteří zjistili závislost mezi obsahem forsteritu a strukturní 

roviny 130: Fo (obj. %) = 4233,91 - 1494,59d130 (platí pro přírodní olivíny) (viz tab. 2) je 

výsledný obsah forsteritu v olivínu z Shavariin Tsaram 90,91 obj. % a v olivínu ze Smrčí 

92,40 obj. % (viz tab. 4). 

Ze Suturinovy rovnice [7]: Fa = -3813,808 - 47,799a + 228,233b + 286,890c ± 

± 2,5 %, která vyjadřuje závislost mřížkových parametrů na obsahu Fe (viz tab. 3), je obsah 

forsteritu v olivínu z Shavariin Tsaram 85,76 obj. % (viz tab. 4). Olivín ze Smrčí obsahuje 

podle Suturina [7] 86,84 obj. % forsteritu (viz tab. 4). 

Záměna Mg a Fe v oktaedrech struktury olivínu je spjata se změnou poloh, intenzit 

a mezirovinných vzdáleností difrakčních maxim jednotlivých strukturních rovin. Je to dáno 

rozdílnými velikostmi atomů Mg a Fe, které vstupují do struktury olivínu. Mezirovinná 

vzdálenost je v případě poměru strukturních rovin (041/123) 1,356 Å pro 100 % forsterit, 

s přibýváním fayalitové složky se zvyšuje mezirovinná vzdálenost pro čistý fayalit na hodnotu 

1,366 Å. Pro poměr strukturních rovin (020/242) s rostoucím obsahem forsteritu klesají 

hodnoty mezirovinných vzdáleností (od 3,418 Å k 3,393 Å). Je to způsobeno tím, že má Mg2+ 

menší iontový poloměr než Fe2+, a proto dochází s rostoucím obsahem Mg ke snižování 

mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit ve struktuře olivínu. V případě poměru 

strukturních rovin (101/130) dochází naopak ke zvyšování mezirovinných vzdáleností 

s rostoucím obsahem forsteritu, je to nejspíše ovlivněno přítomností Si a O (viz obr. 1 – 3). 

 

Tab. 2. Mezirovinné vzdálenosti strukturních pozic (130) olivínu z lokality Smrčí  
a z lokality Shavariin Tsaram v Rusku 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tab. 3. Mřížkové parametry olivínu z lokality Smrčí a z lokality Shavariin Tsaram v Rusku 
 

Smrčí Shavariin Tsaram 

d (130) = 2,771 Å d (130) = 2,772 Å 
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Tab. 4. Výsledky určení obsahu forsteritu ve studovaných vzorcích 
1 = obsah podle Yordera a Sahamy [6], 2 = obsah podle Suturina [7], 3 = průměrný výsledek zvolených 

strukturních pozic mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit, 4 = absolutní chyba stanovení při porovnání 
s Yorderem a Sahamou [6], 5 = absolutní chyba stanovení při porovnání se Suturinem [7],  

6 = průměrná absolutní chyba stanovení ve studovaných vzorcích. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný obsah forsteritu podle zvolených strukturních rovin mezirovinných 

vzdáleností a difrakčních intenzit v olivínu z Shavariin Tsaram je 88,21 obj. %. Podle Yordera 

a Sahamy [6] je obsah forsteritu v olivínu z Shavariin Tsaram 90,91 obj. %, podle Suturina [7] 

85,76 obj. %. Absolutní chyba stanovení forsteritu v olivínu z Shavariin Tsaram je tedy 

v porovnání s Yorderem a Sahamou [6] 2,70 obj. % a v porovnání se Suturinem [7] 2,45 obj. 

%. Podle Yordera a Sahamy [6] je obsah forsteritu v olivínu ze Smrčí 92,40 obj. %, podle 

Suturina [7] 86,84 obj. %. Průměrná hodnota forsteritu stanovená na základě zvolených 

mezirovinných vzdáleností strukturních rovin a difrakčních intenzit v olivínu ze Smrčí je 

88,14 obj. %. Absolutní chyba stanovení forsteritu v olivínu ze Smrčí je v porovnání 

s Yorderem a Sahamou [6] větší, než v případě olivínu z Shavariin Tsaram, 4,26 obj. %. 

Absolutní chyba stanovení forsteritu v olivínu ze Smrčí při porovnání se Suturinem [7] je 

naopak menší, než u olivínu z Shavariin Tsaram, pouze 1,30 obj. %. Průměrná absolutní 

chyba stanovení forsteritu v olivínu z Shavariin Tsaram je tedy 2,57 obj. %, v případě olivínu 

ze Smrčí 2,78 obj. %. 

Smrčí Shavariin Tsaram  

a = 4,765 Å a = 4,764 Å 

  b = 10,232 Å 

c = 5,997 Å 

  b = 10,230 Å 

c = 5,995 Å 

 Shavariin Tsaram Smrčí 
1 90,91 % 92,40 % 
2  85,76 % 86,84 % 
d (101/130) 88,46 % 86,93 % 
d (041/123) 97,19 % 96,79 % 
d (020/ 242) 77,68 % 75,47 % 
d (021/101) 98,77 % 96,22 % 
I (240/213) 86,91 % 95,66 % 
I (130/240) 80,21 % 77,79 % 
3 88,21 % 88,14 % 
4 2,70 % 4,26 % 
5  2,45 % 1,30 % 
6 2,57 % 2,78 % 
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Závěr 

Pomocí modelovaných RTG práškových záznamů minerálů řady olivínu byly vybrány 

mezirovinné vzdálenosti jejich strukturní roviny a difrakční intenzity. Z poměrů zvolených 

strukturních rovin těchto vzdáleností a intenzit byly vypočítány lineární regresní závislosti na 

základě obj. % obsahu forsteritové složky, kde s rostoucím obsahem Mg docházelo ke 

snižování mezirovinných vzdáleností a difrakčních intenzit ve struktuře olivínu. Záměna Mg a 

Fe v oktaedrech struktury olivínu je tedy spjata se změnou poloh, intenzit a mezirovinných 

vzdáleností difrakčních maxim jednotlivých strukturních rovin.  

Lineární regresní závislosti byly ověřeny na dvou konkrétních vzorcích olivínu 

z lokality Shavariin Tsaram v Rusku a z lokality Smrčí, které byly zpracovány a podrobeny 

RTG práškové difraktometrii. Podle zvolených strukturních rovin mezirovinných vzdáleností 

a difrakčních intenzit je průměrná výsledná hodnota obsahu forsteritu v olivínu z lokality 

Shavariin Tsaram v Rusku 88,21 obj. % a průměrný výsledný obsah forsteritové složky v 

olivínu z lokality Smrčí je 88,14 obj. %. Při porovnání s ostatními autory (Yorderem a 

Sahamou, [6]; Suturinem, [7]) jsou výsledky vyhovující, neboť průměrná absolutní chyba 

stanovení obsahu forsteritu v olivínu z Shavariin Tsaram je 2,57 obj. % a v olivínu ze Smrčí 

2,78 obj. %. 
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Abstract 

Analysis of thin-section material from Košeca quarry (Čachtické Karpaty Mts.) 
Košeca quarry contains four Jurassic formations. Hierlatz Limestone Formation contains crinoidal 

limestone with criss-crossing system of laminas, indicating at least two stages of deformation with differently 
oriented deformation forces. Overlying thin layer of condensed limestone contains brachiopods, ammonites, 
echinoderms, bivalves and foraminifera. Above this layer lies Košeca limestone, containing shelly-crinoidal 
limestone with echinoderms and bivalves being the most prominent fossils. The higher amount of bivalves and 
echinoderms decreases in younger layers, where the Košeca limestone mingles with Dogerian crinoidal 
limestones. Corals and hardground intraclasts covered in blue-green alga have been found above this zone, 
indicating a depositional area closer to the reefal zone, in deeper shelf or oceanic basin. The youngest formation, 
Ammonitico Rosso, contains a globuligerina-radiolaria microfacies layer, followed by fossiliferous micritic 
limestone containing foraminifera radiolarians, fragments of bivalves and echinoderms, aptychi and locally 
ostracods. Stratigraphic record in the continuous rock wall ends with saccocoma microfacies containing 
planktonic Saccocoma sp., other echinoderms, ostracods, radiolarians, and fragments of bivalves. 

 

Keywords: Jurassic; Čachtické Karpaty Mts.; microfacies analysis; microfossils 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lom pri Košeci sa nachádza na SZ okraji Strážovských vrchov, východne od dediny 

Košeca, na geografických koordinátach N 49°0’12,11”, E 18°16’37,31”. Tento lom bol 

vzorkovaný a študovaný v rámci prác o litostratigrafii hronika. Lokalita bola detailnejšie 

opísaná v prácach Maheľ [1,2] alebo Schlögl & Rakús [3].  

V lome vystupujú jurské horniny chočského príkrovu [2] v normálnom vrstvovom 

slede. Najstaršie uložené horniny sú spodnojurské krinoidové hierlatzké vápence typu 

grainstone a packstone, ktoré vo svojej vrchnej časti obsahujú mikrodajky [3]. Z fosílií sa tu 

vyskytujú krinoidy, brachiopódy stredného liasu či amonity, ktoré vo vrchnej časti súvrstvia 

dokazujú vek vrchný pliensbach – domér [1]. Na iných lokalitách siahajú tieto vápence od 

vrchného sinemúru (lotaring) do spodného toarku.  

Nad krinoidovými vápencami nasleduje 10-30 cm vrstva kondenzovaného 

mikritického vápenca typu wackstone s úlomkami krinoidov a tenkostenných lastúrnikov. 

Prítomné sú aj silicispongie, kalcifikované rádiolárie, ostrakódy, globochéty, amonity, 

úlomky brachiopódov, bentické foraminifery, juvenilné gastropódy a iné, neidentifikované 
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bioklasty. Amonitová a brachiopódová fauna obsahuje druhy vrchného toarku až spodného 

keloveju [1,2,3]. 

Posledným súvrstvím prítomným v lome je tzv. Klausové súvrstvie (Obr. 1), ktoré je 

tvorené dvoma členmi – Košeckými vápencami a červenými hľuznatými vápencami typu 

Amonitico rosso [3].  

 

 

 

 
Obr. 1: Litostratigrafický st ĺpec lomu pri Košeci (upravený podľa Schlögl & Rakús, 2006) 
 
 
Košecké vápence sú masívne organodetritické a mikritické vápence typu wackestone. 

Vo svojej spodnej časti obsahujú filamenty a vo vrchnej časti globuligerinové 

a globuligerinovo-rádioláriové mikrofácie. Z fosílií sa tu nachádzajú amonity, úlomky 
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brachiopódov, lastúrnikov, krinoidov, vyskytujú sa tu aj machovky a globochéty, zriedkavé sú 

silicispongie. Amonity dokladujú vek týchto vápencov na kelovej-oxford [1]. 

Amonitico rosso fácia predstavuje vrstvovité hľuznaté biomikritické vápence červenej 

farby so šošovkami rádiolaritov. Jednotlivé vrstvy bývajú oddelené tenkými slienitými 

vrstvičkami o hrúbke do 5 cm. Tieto vápence sú organogénne a zvyknú obsahovať množstvo 

rádiolárií a rekryštalizovaných ihlíc hubiek [1,2]. V spodnej časti obsahujú rádiolárie 

s globuligerinami, vyskytujú sa aj silicispongie, úlomky krinoidov, protoglobuligeríny, 

bentické foraminifery, juvenilné amonity [1]. Smerom nahor táto mikrofácia prechádza do 

sakokómových vápencov, ktoré obsahujú aj juvenilné amonity, úlomky tenkostenných 

lastúrnikov, ostrakódy, miestami úlomky krinoidov, globochéty a bentické foraminifery [3]. 

Na základe sakokóm a dinoflagelát bol určený vek kimeridž – spodný titón, ktorý doložil aj 

Maheľ [1,2].  

Predložená práca prináša výsledky detailnejšieho  mikrofaciálneho štúdia  vzorkového 

materiálu  zo  študovanej lokality.   

 

Metódy 

Na lokalite sme odoberali horninové vzorky z každého metra na celom stratigrafickom 

profile. Výnimkou boli spodnojurské krinoidové vápence hierlatzkého súvrstvia, ktoré sa 

v lome nachádzajú v hrúbke asi štyroch metrov. Z tohto súvrstvia sme odobrali iba jednu 

vzorku, v oblasti bližšie pri báze stratigrafického rozsahu.  

Celkovo sme v lome odobrali 19 vzoriek, ktorých sme priradili pracovný názov tvaru 

Koš, nasledovaný poradovým číslom. Čísla postupujú od -1 po 17 a sú lokalizované v rámci 

stratigrafického stĺpca na obr. 1.  

 

Výsledky výbrusovej analýzy 

Krinoidové vápence hierlatzkého súvrstvia sa v našom výbruse objavujú ako vápence 

typu grainstone. Celý výbrus tvoria nahusto naukladané, navzájom sa dotýkajúce články a 

úlomky echinodermát. Jednotlivé klasty obsahujú deformačným pôsobením vzniknuté laminy, 

pričom ich orientácia nie je v rámci jednotlivých zŕn konštantná – mnoho klastov obsahuje 

dva rôzne, navzájom sa križujúce systémy lamín (Obr. 2a). Vo výbruse sú na niektorých 

klastoch pozorovateľné syntaxiálne lemy (Obr. 2a). Pukliny v hornine bývajú vyplnené 

kalcitom, ktorý väčšinou dorastal v rovnakej orientácii ako okolité klasty krinoidov, pretože 

zvykne miestami zhášať v rovnakom uhle (Obr. 2b) – z toho dôvodu sa lokálne pri skrížených 

nikoloch dajú pukliny odlíšiť iba ťažko. Pomerne zaujímavým nálezom je uzavretý lastúrnik 

1272



vyplnený mikritom, ktorý obsahuje dva prierezy ostňami ježoviek (Obr. 2c). Na tomto 

obrázku je vidno aj perforovaný článok brachiopóda. 

 

 

 
Obr. 2: a – syntaxiálne lemy a križujúce sa systémy lamín na echinodermových článkoch; b – kalcitová 

žila pretínajúca echinodermový článok; c – lastúrnik s ostňami ježoviek a perforovaným úlomkom 
ramenonožca, križujúce sa systémy lamín v echinodermovom článku; d – amonit, úlomky lastúrnikov, 

foraminifery; e – ostne ježoviek, úlomky lastúrnikov 
 
 

Výbrusy kondenzovaného vápenca tvorí fosiliférny mikrit, čiastočne prerastaný 

žilkami a puklinami. Z fauny sú tu hojné zrná echinodermát s metamorfnými laminami, 

porcelanitické foraminifery, úlomky lastúrnikov a amonity (Obr. 2d), ostrakódy či ostne 

ježoviek (Obr. 2e). 

Výbrusy odobrané z bazálnej časti košeckých vápencov obsahujú mikritický 

krinoidový vápenec so žilkami, ktoré sú úplne vyplnené zrnami kalcitu. Z mikrofauny sme 
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pozorovali prevažne časti echinodermát, rekryštalizované ostne ježoviek, foraminifery, 

ostrakódy, amonity, úlomky lastúrnikov a aptychov (Obr. 3a,b). Miestami bývajú viditeľné 

extraklasty tvorené bledším matrixom. 

 

 

 

 
Obr. 3: a – úlomky lastúrnikov a aptychov, foraminifery; b – foraminifery, ostrakódy, amonit;  

c – úlomky lastúrnikov, foraminifery; d – priečny rez zubom ryby, foraminifera, úlomky lastúrnikov;  
e – koral, ostrakód, úlomky lastúrnikov; f – sinicami obrastené klasty hardgroundu, machovka, 

aptych, echinodermové úlomky 
 
 

Vzhľadom na to, že v treťom a štvrtom metri medzi fosíliami prevládajú 

echinodermáty a lastúrniky, túto vrstvu označujeme ako krinoidovo-lumachelový vápenec 

(Obr. 3c). Okrem spomenutých sa tu nachádzajú aj ostrakódy a foraminifery. Mnoho zŕn je 

rekryštalizovaných a polorozpadnutých, často až do tej miery, že sa strácajú v matrixe. 
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V nasledujúcich metroch prevládajú mikritické vápence typu wackstone, prípadne 

mikritický packstone, s kalcitovými žilami a trhlinkami. Na úrovni šiesteho metra sme 

pozorovali striedanie mikritického vápenca s krinoidovým vápencom typu grainstone. 

Z fosílií sme pozorovali echinodermáty, aglutinované a porcelanitické foraminifery, 

ostrakódy, lastúrniky, priečny rez zubom ryby (Obr. 3d), koral (Obr. 3e), machovku, klasty 

hardgroundu obrastené sinicami, aptychy (Obr. 3f). Vo výbruse z ôsmeho metra sa objavuje 

veľa foraminifer druhu Globuligerina (Obr. 4a), čo spolu s úlomkami tenkostenných 

lastúrnikov určuje vek tejto vrstvy na kelovej-oxford. Boli indikované aj Spirillina sp. 

a niekoľko aglutinovaných foraminifer (Obr. 4b). Foraminifery bývajú bledé a miestami 

pomerne nezreteľné (možná degradácia tlakovým rozpúšťaním). Okrem spomenutých sa tu 

nachádzajú aj ostrakódy, úlomky lastúrnikov, amonity, ryncholit (Obr. 4b), úlomok 

hardgroundu obrastený sinicami, ktorý je trochu rozrušený kalcitovými žilami (Obr. 4b), 

pelety či intraklast s porcelanitickou foraminiferou a rekryštalizovanými ostňami ježoviek. 

Pri hranici s hľuznatými vápencami typu amonitico rosso sa vo výbrusoch objavujú 

pomerne jemnozrnné mikritické vápence s menším obsahom fosílií. Prítomné sú úlomky 

echinodermát, ostne ježoviek, foraminifery a úlomky tenkostenných lastúrnikov.  

Ammonitico rosso je vo svojej najnižšej časti tvorený mikritickým vápencom typu 

wackstone až packstone, s kalcitovými žilami a s výrazným zastúpením globuligerín 

a kalcifikovaných rádiolárií (Obr. 4c). Objavujú sa aj klasty echinodermát, úlomky 

lastúrnikov a živcových klastov, vo vyšších vrstvách aj aptychy, pelety, foraminifery, 

miestami ostrakódy.  

Výbrusy z vrchnej časti tohto súvrstvia obsahujú mikritický vápenec typu wackstone – 

packstone s hojným zastúpením echinodermát – najmä sakokóm (Obr. 4d), čo priraďuje túto 

vrstvu ku kimeridžu. Našli sme aj ostrakódy, úlomky lastúrnikov a rádiolárie (Obr. 4d). 

Posledné tri odobrané vzorky pravdepodobne nie sú súčasťou kontinuálneho 

vstvového sledu. Vo vzorke Koš 15 sa mieša krinoidový grainstone s vápencom typu 

wackstone ako aj v prípade vzorky Koš 6. V mikritickej časti sa nachádzajú klasty 

echinodermát, lastúrniky, ostrakódy a foraminifery. Mnoho klastov je veľmi rozrušených 

a začleňujú sa do matrixu.  

Výbrusy zo vzoriek Koš 16 a 17 tvorí mikritický packstone – wackstone, v ktorom 

sme našli úlomky lastúrnikov, foraminifery (Obr. 4e,f), sakokómy, echinodermáty, aptychy 

(Obr. 4e), kalpionelidy (Obr. 4f), ostrakódy, prierez vnútorného rostra belemnita, 

rekryštalizované rádiolárie a ostne ježoviek. 
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Obr. 4: a – foraminifery, úlomky lastúrnikov, fragmenty echinodermát; b – aglutinovaná foraminifera, 

ryncholit, sinicami obrastený úlomok hardgroundu; c – foraminifery, kalcifikované rádiolárie;  
d – sakokómy, ostrakódy, úlomky lastúrnikov, rádiolárie; e – aptychy, úlomky lastúrnikov, 

foraminifery, klasty echinodermátov; f – úlomky lastúrnikov, foraminifery, tintinidy 
 
 

Diskusia a záver 

Najstaršie súvrstvie odokryté v lome, hierlatzké súvrstvie, je tvorené krinoidovými 

vápencami. Typické pre tieto vápence sú križujúce sa systémy lamín na jednotlivých klastoch, 

čo znamená, že tieto horniny prešli viacerými (minimálne dvoma) deformačnými etapami 

s deformačnými silami pôsobiacimi v rozdielnych smeroch.  

Nad týmto súvrstvím leží tenšia poloha kondenzovaných vápencov, ktoré v lome pri 

Košeci dosahujú hrúbku menej než jeden meter. Tieto vápence sú mikritické a organogénne, 

s hojným obsahom fosílií – najmä echinodermát, lastúrnikov a foraminifer, brachiopódov 

a amonitov.  
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Košecké vápence sú tvorené viacerými mierne sa navzájom odlišujúcimi vrstvami 

hornín, z ktorých najvýraznejšia je lumachelovo-krinoidová vrstva a vrstva so zastupovaním 

mikritických košeckých a krinoidových vápencov.  

Koral, nájdený v piatom hrúbkovom metri by spolu s tenkostennými lastúrnikmi 

mohol poukazovať na sedimentáciu v blízkosti koralového útesu, na hranici šelfu 

a oceánskeho svahu.  

Vo vrstvách zo siedmeho a ôsmeho metra rozsahu sme našli aj sinicami obrastené 

intraklasty hardgroundu, ktoré sú podľa Flügela [4] typické pre sedimentačný priestor 

hlbokého šelfu alebo oceánskych bazénov.  

Súvrstvie Amonitico rosso, tvorené červenými hľuznatými vápencami, predstavujú 

najmä vzorky odobrané z piatich hrúbkových metrov od Košeckých vápencov (vzorky 

Koš 10-14). Globigerinovo-rádioláriová mikrofácia pravdepodobne naznačuje hlbšie 

sedimentačné prostredie než tomu bolo pri Košeckých vápencoch (hlboký šelf). Vzorka 

z najmladšej dochovanej vrstvy kontinuálneho horninového sledu v lome (Koš 14), 

reprezentuje sakokómovú mikrofáciu, ktorá je opísaná aj v prácach Maheľa [1,2] a Schlögl 

& Rakúsa [3]. 

Posledné opísané výbrusy (Koš 15, 16 a 17) nie sú v určitosťou identifikované ako 

vlastné pokračovanie skalnej steny a mohli by byť od zvyšných vzoriek oddelené zlomom. 

Ten bol však odlíšiteľný iba z dna lomu a je skôr hypotetický. Na základe mikrofaciálnej 

analýzy by vzorka Koš 15 mohla korešpondovať s opísanou vzorkou Koš 6, ktorá je súčasťou 

košeckých vápencov. Vzorky Koš 16 a Koš 17 predstavujú skôr materiál z blízkeho okolia 

sakokómovej mikrofácie, keďže sa v nich sakokómy vyskytujú, nie však výraznejšie.  

 

Poďakovanie 

Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu APVV 0212-12. Výbrusový materiál 

nasnímal doc. RNDr. M. Sýkora na optickom mikroskope Olympus BX51 s fotografickým 

zariadením Leica DFC290. 

 

Literatúra 

[1] Maheľ M. (1962) Zprávy, 25/26, p. 137 

[2] Maheľ M. (1985) Geologická stavba Strážovských vrchov. Geologický Ústav Dionýza 

Štúra, Bratislava, p. 15 

[3] Schlögl J., Rakús M. (2006) Stop B3.8 – Košeca – Old Quarry – Choč Nappe Deposits 

(Pliensbachian – Lower Cretaceous). In: Wierzbowski A. et al. (eds.) Jurassic of Poland 

1277



and Adjacent Slovakian Carpathians, Field trip guidebook, 7th International Congress 

on the Jurassic System, 6-18 September 2006, Kraków, Poland. Polish Geological 

Institute, Warszawa, p. 98 

[4] Flügel E. (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and 

Application. 2nd Edition. Springer, Berlin, p. 170 

1278



Stanovenie stlačiteľnosti a súčiniteľa konsolidácie zemín  
v základovej škáre protihlukovej steny v Lamači 

 
Matej Lúchava1, Rudolf Tornyai1, Renáta Adamcová1 

 
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika, e-mail: luchava@fns.uniba.sk   
 

Abstract 

Determination of compressibility and of consolidation coefficient of soils in the foundation base of the 
noise barrier in Lamač 

A one-dimensional consolidation test by the so-called “oedometer“ equipment is used to determine  the 
compressibility of soils. Yielding the deformation characteristics (moduli) and the coefficient of consolidation cv 
(m2.s-1),it is one of the basic tests in soil-mechanics. Presented paperisfocused on the interpretation of the time-
vs.-compression data received in tests on three soil samples collected from boreholes during engineering-
geological investigation for the noise barrier along the D2 motorway in Lamač (Bratislava). Beside the routine 
determination of the oedometer deformation modulus Eoe [kPa] and elastic modulus Ee [kPa], the aim of the 
paper is to highlight the fact that an incomplete consolidation of the soil sample may occur eventhough the 
duration of the consolidation phase is not shorter than given by the Slovak Technical Standard STN 72 1027: 
1984. In such case, accuracy of the results may be affected. To prevent insufficient consolidation, the application 
of the log curve-fitting method used for calculation of cv is recommended already during the consolidation phase. 
The typical shape of the curve in the semilogarhitmic plot makes a visual recognition of the ongoing soil 
compression and its stabilisation visible. 
 

Keywords:  soil; compressibility; consolidation test; coefficient of consolidation; curve fitting procedures   

 

Úvod  

Na základe podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo projektované 

zakladanie protihlukovej steny v Lamači na diaľnici D2 – Bratislava v jemnozrnných 

zeminách. Zeminy boli podrobené viacerým laboratórnym skúškam, pričom o vhodnosti 

zemín v základovej škáre rozhoduje najmä únosnosť posudzovaná na základe skúšky 

stlačiteľnosti v oedometri. Táto skúška je jednou zo základných skúšok mechaniky zemín a jej 

podstatou je meranie jednoosovej deformácie vzorky zeminy v závislosti od pôsobiaceho 

zvislého napätia, pričom sa meranie deformácie môže sledovať aj v závislosti od času [1]. 

Výstupmi sú oedometrický modul, modul deformácie, modul pružnosti a koeficient 

konsolidácie, ktorý umožňuje aj výpočet koeficienta filtrácie (t. j. hydraulickej vodivosti). Na 

reálnych výsledkoch zo skúšok stlačiteľnosti vyššie spomínaných zemín v príspevku 

poukážeme na to, akú dôležitú úlohu pri týchto skúškach zohráva práve čas a ako je možné 

zistiť, že zemina nie je ešte úplne skonsolidovaná. 

 

Použitý materiál a metodika  

Na skúšky stlačiteľnosti boli k dispozícii 3 neporušené vzorky zeminy odobraté 
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objednávateľom do odberných valcov. Ide o kvartérne sedimenty z územia tzv. Lamačskej 

depresie. Z inžinierskogeologického hľadiska ide o rajón deluviálnych sedimentov a rajón 

nížinných tokov, viac v tab.1. Ďalšie stanovené charakteristiky sú v tab. 2 [2]. 

 

Tab. 1. Základná charakteristika odobratých vzoriek 
 

Vrt 
Označenie 

vzorky 
Hĺbka odberu 

[m] 
Vizuálny litologický opis  

JV-6 JV-6/N/3 2,1 Íl piesčitý, tmovohnedej farby, vlhký tuhej konzistencie 

JV-16 JV-16/N/2 1,5 
Íl piesčitý s prímesou poloopracovaných valúnov do priemeru 

20mm, svetlohnedej až hrdzavej farby, tuhej konzistencie 

JV-23 JV23/N/1 2,1 
Íl piesčitý s prímesou poloopracovaných valúnov do priemeru 

30mm, svetlohnedej až sivej farby, tuhej konzistencie 

 

 

Tab. 2. Vybrané fyzikálne parametre študovaných zemín 
 

Vrt 
Vlhkosť 

wn 

[%] 

Medza 
tekutosti 
wL [%] 

Medza 
plasticity 
wp [%] 

Objemová 
hmotnosť 
[g.cm-3] 

Konzistencia 
zeminy 

Zatriedenie podľa STN 72 1001: 
2010 

 
 

Trieda 
Opravený názov 

zeminy 
Symbol 

JV-6 18,13 36,79 19,89 2,09 pevná F4 Íl piesčitý CS 

JV-16 9,97 36,05 24,83 1,74 
veľmi pevná 

až tvrdá 
S4 Piesok siltovitý SM 

JV-23 17,47 22,84 18,03 2,07 pevná S4 Piesok siltovitý SM 

  

 

Skúšky stlačiteľnosti boli vykonané podľa STN 72 1027 [3] na neporušených 

valcových vzorkách v oedometrických krúžkoch o priemere 5 mm s výškou 2 mm, osadených 

do oedometrickej komory medzi filtračné doštičky umožňujúce obojstranné zaliatie vodou. 

Zhora je na zeminu piestom vyvíjaný zvislý tlak pomocou pákového prevodu so závažiami. 

Použitý bol oedometer firmy Tecnotest Modena. Deformácia zeminy bola snímaná 

elektrickým meradlom s výsuvným potenciometrickým čidlom a automaticky zaznamenávaná 

počítačom. Pred začatím skúšky stlačiteľnosti boli vzorky rekonsolidované napätím 6,4 kPa 

(približne zodpovedá napätiu „in situ“) vo viacerých zaťažovacích a odľahčovacích stupňoch 

dovtedy, kým rozdiel dvoch porovnávacích hodnôt stlačenia nebol menší ako 0,3 % 

počiatočnej výšky vzorky. Navrhovaná drevená protihluková stena Lamač s rozmermi 6 x 1 m 

bude pôsobiť na základovú škáru hmotnosťou 10 000 kg, čo predstavuje napätie 16,66 kPa, 

zohľadnené aj pri stanovení priťažovacích stupňov po ukončení rekonsolidácie: 19,13 kPa; 

38,26 kPa; 70,15 kPa. Počas každého zaťaženia  bol zaznamenávaný časový priebeh stlačenia 
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(deformácie) vzorky. Napätie bolo zvyšované po „ustálení deformácie“ od pôsobiaceho 

napätia. Deformácia bola v súlade s STN považovaná za ustálenú vtedy, ak rozdiel 

v deformácii medzi dvoma 30 minútovými intervalmi nebol väčší ako 1 %. Po ukončení 

tretieho priťaženia boli vzorky postupne odľahčené v dvoch odľahčovacích stupňoch (19,13 

kPa a 6,4 kPa). Na konci skúšky bola stanovená finálna vlhkosť zeminy. Z nameraných 

hodnôt boli vykreslené deformačné krivky a vypočítané deformačné charakteristiky - 

oedometrický modul deformácie Eoed [kPa] a modul pružnosti Ee [kPa] s použitím uvedených 

vzťahov: 

 

ε
σ

∆
∆=oedE   [kPa]           [I.] 

 

pr
eE

ε
σ

∆
∆=   [kPa]          [II.] 

 

kde ∆σ je rozdiel napätia medzi dvomi zaťažovacími (odľahčovacími) stupňami [kPa], ∆ε je 

rozdiel celkových pomerných deformácií pri týchto dvoch zaťažovacích stupňoch, ∆εpr je 

rozdiel pružných pomerných deformácií pri dvoch odľahčovacích stupňoch. 

 Súčiniteľ konsolidácie zeminy cv [m2.s-1] bol stanovený odmocninovou metódou 

vykreslenej konsolidačnej krivky v grafe, kde sa na metrickú os x vynáša druhá odmocnina 

času [√min] a na os y deformácia/zatlačenie [mm]. Nasleduje výpočet podľa vzorca: 

 

              
90

2
90848,0

t

h
cv

⋅=   [m2.s-1]          [III.] 

 

kde h90 je polovica výška vzorky v oedometri pri 90 % primárnej konsolidácii [m], t90 je čas 

zodpovedajúci 90 %-nej primárnej konsolidácii vzorky [s], pričom h90 a t90 sa z uvedenej 

krivky určia grafickým riešením. Ďalšou možnosťou stanovenia súčiniteľa konsolidácie cv je 

logaritmická metóda, ktorá je definovaná závislosťou stlačenia od logaritmu času. 

Pomocou hodnoty cv môžeme pre zeminy stanoviť súčiniteľ filtrácie k [m.s-1]  [4]: 

  

                                                              [m.s-1]                                                                 [IV.] 
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kde cv je súčiniteľ konsolidácie zeminy [m2.s-1], γv je merná hmotnosť vody [kg.m-3] a Eoed 

oedometrický modul deformácie [kPa]. 

                                                                 

Výsledky a diskusia 

Výsledky skúšok sú uvedené v tab. 3. Celkovo boli vykonané 3 skúšky stlačiteľnosti. 

Na vzorke JV-23/N/1 bol stanovený súčiniteľ konsolidácie zeminy cv. „Neporušená“ vzorka 

JV-16/N/2 sa už pri vyberaní z odberného valca rozpadala a cca 30 % objemu 

oedometrického krúžku muselo byť doplnených dosypaním a miernym utlačením. Výsledok 

skúšky tomuto stavu zodpovedal – hodnota pri prvom zaťažovacom stupni nebola celkom 

reprezentatívna, preto nie je uvedená. Málo súdržný siltovitý piesok znemožnil prípravu 

neporušenej vzorky na zopakovanie skúšky. 

 

Tab. 3. Stanovené deformačné parametre zemín 
 

Označenie 
vzorky 

Priťažovací / 
odľahčovací 

stupeň 

Modul deformácie 
Eoed [kPa] 

Modul pružnosti Ee 

[kPa]  

Súčiniteľ konsolidácie 
cv [m

2.s-1]  

JV-6/N/3 
I.  
II.  
III.   

1 552 
1 607 
2 702 

12 755 
2 708 

- 
- 
- 

JV-16/N/2 
I. 
II. 
III.   

- 
814 
935 

11 091 
9 792 
- 

- 
- 
- 

JV-23/N/1 
I.  
II. 
III.   

2 053 
2 332 
3 096 

30 011 
7 488 
- 

0,00232 
0,00237 
0,002805 

 

 

Časový priebeh konsolidácie vzorky z prieskumného diela JV-23 je zobrazený na 

obr.1 až 3. Je vidieť, že čiara konsolidácie ešte nie je ustálená ani po uplynutí 24 hodín, ale 

klesá, stanovenie parametrov h90 a t90 je preto problematické.  

 

 
 

Obr. 1. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie pre I. zaťažovací stupeň 
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Obr. 2. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie pre II. zaťažovací stupeň 
 

 

 
 

Obr. 3. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie pre III. zaťažovací stupeň 
 
 

Ešte zreteľnejšie sa to ukázalo pri snahe vypočítať cv logaritmickou metódou (obr.4). 

Pri správne vykonanej konsolidácii by časová závislosť logaritmu zatlačenia mala vytvoriť 

krivku v tvare obráteného písmena S, kde dolná časť prechádza do rovnobežky s osou x. 

Namerané deformačné krivky však majú jednoznačne klesajúcu tendenciu aj na konci skúšky 

a neohýbajú sa paralelne s osou x, preto nie je možné zistiť bod t50 (čas 50%-nej konsolidácie) 

a následne vypočítať cv. Logaritmická metóda bola nepoužiteľná. Táto skúsenosť sa však dá 

využiť na vylepšenie zaužívaného postupu skúšky, kde [1] odporúča predposledný záznamom 

po 16 h a posledný po 24 h. Tu ale 24 hodín nestačilo na úplnú konsolidáciu, hoci rozdiel 

medzi dvomi odčítaniami deformácie bol pod limitom 1%. Ak by sa už počas konsolidácie (a 

nie až po skončení skúšky) vynášal aj logaritmus zatlačenia, krivka by jasne ukázala, či sa už 

ohýba, a teda či sa deformácia ustaľuje, alebo treba nechať pôsobiť napätie aj dlhšie ako 24 

hodín. Je to úplne jednoduchá metóda, ale s obrovským efektom a môže priniesť výrazné 

spresnenie všetkých výsledkov skúšky stlačiteľnosti. 

Všeobecne sa očakáva pomalá konsolidácia v jemnozrnných zeminách, nie v pieskoch 

ako v tomto prípade. Predpokladáme, že prítomnosť siltovitej zložky výrazne znižuje 

priepustnosť, čím sa predlžuje doba konsolidácie. To naznačuje, že navrhované priebežné 

grafické vynášanie stlačenia/deformácie logaritmickou metódou je vhodné použiť aj pri 

skúškach hrubozrnných zemín, nielen ílov a siltov. Zodpovedá tomu aj vypočítaný nízky 
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koeficient filtrácie k = 1.10-5 – 9.10-6 m.s-1 s hodnotou typickou skôr pre hliny ako pre piesky. 

 

 
 

Obr. 4. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie logaritmickou metódou  
 
 

 Konsolidácia zohráva dôležitú fázu aj pri šmykových skúškach, kde taktiež 

navrhujeme sledovanie priebehu konsolidácie logaritmickou metódou. 

 

Záver  

 Správne určenie dĺžky konsolidácie zemín či už jemnozrnných alebo hrubozrnných sa 

ukázalo ako veľmi opodstatnené. Z výsledkov vyplýva, že časový priebeh konsolidácie bol 

v hrubozrnných zeminách podstatne dlhší ako uvádza norma, čo sa prejavilo aj na správnosti 

výsledkov [3]. Pri dostatočnej konsolidácii by bola pravdepodobne celková deformácia 

o niečo vyššia a tým pádom o niečo nižší modul deformácie ako je uvedený v tab.3. Priebežné 

vynášanie krivky konsolidácie logaritmickou metódou by mohlo eliminovať problémy 

s nedostatočnou konsolidáciou. Táto metóda by sa mala využívať aj pri konsolidácii 

skúšobnej vzorky pri šmykových skúškach, kde taktiež zohráva dôležitú fázu skúšky a môže 

mať vplyv na správnosť výsledkov. 
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Abstract 

Ground penetrating radar (GPR) is a non-invasive geophysical method with very high resolution, 
capable to provide three-dimensional (3D) information of the subsurface. The GPR survey with microgravity was 
carried out in the Church of St. George in Svätý Jur, Slovakia. The purpose of geophysical survey was to 
investigate subsurface for detecting archaeological features and structures and visualize them in an easily 
understandable form. 

 

Keywords:  Ground penetrating radar (GPR), microgravity; three-dimensional (3D) information.   

 

Introduction and purpose 

Geophysical method as Ground penetrating radar (GPR) is a near-surface, non-

destructive technique convenient for surveying subsurface features in interior of buildings for 

its easy and fast application on smooth surfaces. It has become wildly used method in 

geophysical archaeology [2-5]. 

The GPR survey with microgravity as very effective geophysical tools [1] were used in 

the selected area in the nave of the Church of St. George in Svätý Jur, Slovakia. „Fig. 1“. The 

purpose of geophysical survey was to investigate subsurface for detecting archaeological 

features and structures. The aim of this paper is an application of different visualization 

techniques on the GPR surveyed data and validate the results.  

  
Fig. 1. (a) Photograph of the church, (b) survey area in the nave, (c) ground plan of the survey. [1] 

(a) (b) (c) 
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The profiles and contour maps are difficult to understand for non-experts and demand 

for using advanced image processing techniques to enhance the readability of the results has 

developed significantly in recent years. 

 

Materials and Methods 

The GPR method utilizes propagation and reflection of electromagnetic (EM) radiation 

to image subsurface archaeological features and structures [4]. The GPR survey data are 

recorded amplitudes and time delay of reflections from structures in the ground in a form of 

radargrams, which are usually collected along close spaced parallel profiles [5]. These two-

dimensional profiles are filtered and processed to improve the signal-noise ratio and convert 

to provide the depth of buried structures „Fig. 2“  [4]. 

More understandable results are achieved by 3D visualization. By interpolation 

between profiles a 3D data cube is formed and time-depth slices are generated which show 

horizontal relationship of anomaly reflections (features) in different depth „Fig. 3“. Iso-surface 

volume model shows better the spatial relationship of subsurface, the body shape and integrity 

of features. These both techniques are suitable for visualisation of features with strong 

reflections. „Fig. 4“ [3].  

 Recently, qualitative interpretations are not satisfying and quantitative interpretations 

are demanded. Information about shape, size, depth and even physical properties [2, 5] of the 

surveyed features can be obtained. These parameters can be presented in visual form by 3D 

polygonal modelling as a 3D vector model. It is simplified basic geometrical representation of 

features „Fig. 3“.This universal form can be used for simulation, which is in some cases the 

only way to understand the complexity of the reflection pattern [6]. Such models created from 

different methods can be compared [1] or even exchanged for simulation.  

The grid of GPR survey inside the church was carried out along 34 parallel survey 

lines 0.2m spaced in transversal mode. GPR system MALÅ RAMAC with a 500 MHz 

shielded antenna was used. The GPR data were processed using the software ReflexW by 

Sandmeier Software.  

 

Results and discussion 

The recorded GPR survey data (radargrams) were processed by applying standard steps 

sequence to improve its quality and visualised in 2D profile images which show a good 

penetration up to 3.0 m depth (60 ns). In the example, the selected GPR profile „Fig. 2“, 
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several zones of anomaly reflections representing features of our interest (B, D, E) are clearly 

identifiable. 

 

    
Fig. 2.  Recorded radargram at profile 4m (left),  the same processed radargram at profile 4m (right). 

  

Time-depth slices were created by interpolation between profiles, showing horizontal 

relationship. Features (A, B, C) are interpreted as crypts, there is an interconnection visible 

between (B, C, D) „Fig. 3“ .  

 

 
Fig. 3. Sequence of generated horizontal GPR time-depth slices. 

 

 From the 3D data block the iso-surface volume body of the main features is extracted 

„Fig. 4“ . It show the structural geometry of the features (A, B, C) the arch ceiling of 

interpreted crypts is visible. The feature (E) shows compact linear body and is interpreted as a 

wall foundation of the former Romanesque church. The feature (F) is interpreted as a grave or 

filled cavity. By polygonal modelling 3D model of the main features of our interest was 

created from iso-surface model and vertical sections. It represents simplified geometry of the 

features and is used for further implications „Fig. 5“. Simulation is used as a guide, it helps to 

verify the depths and control the geometry of interpreted crypts „Fig. 6“. On „Fig. 7“ are 

compared the individually interpreted 3D polygonal models from microgravity and GPR 

survey. The combined models show quite high correlation of the main features, the crypts, and 

confirm accuracy of our interpretation. 

E B D 
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Fig. 4. The iso-surface model 

 

 

 

 
Fig. 5. The 3D polygonal model 

 

 

 

  
Fig. 6. The simulation model 

 

 

Original  Simulation  

Interpreted model (profile) 
 

A 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

F 
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Fig. 7. Comparison of interpreted 3D polygonal models [1] 

 

Conclusion 

The geophysical survey successfully identified archaeological features of our interest 

(crypts) and even reveals additional information about the historical construction of the 

church. It affirms that the combination of GPR survey and microgravity is very constructive 

and convenient for surveying subsurface in interior of historical buildings. Very promising 

and important outcome is the application of 3D polygonal modelling, which allows mutual 

comparison of individually interpreted 3D models and their simulation. Comparing its 

similarities and differences can help to achieve more real image of the subsurface features and 

brings more confidence to the interpretation. 
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Abstract 

The role of geophysical survey methods has become an important part of archaeological prospection. As a 
non-destructive and fast survey technique helps archaeologist to save the time and labour by identifying and 
targeting archaeological features. The aim of this project was to apply different geophysical methods to evaluate 
their suitability in investigation on a selected archaeological site, an earthen mound situated south of village Most 
pri Bratislave. There have been applied geophysical methods as electrical resistivity tomography (ERT), ground 
penetrating radar (GPR) and magnetic method. The results from these surveys revealed information about the 
complexity of the whole site and help to determine the origin of this mound.   
 

Keywords: Archaeo-geophysical; electrical resistivity tomography, ground penetrating radar, magnetic method 

 

Introduction and purpose 

The aim of this project is to test different geophysical methods and evaluate their success 

and suitability for their further use in investigation of built earthen mounds. For this purpose 

have been used a site located south of village “Most pri Bratislave”, in the western part of an 

intermountain depression, the Danube basin "Podunajská nížina". The sediments are mainly 

composed by Quaternary sediments: river sand and gravel and Late Tertiary sediments: marine 

and lacustrine: sand, fine-clay sand. Beneath this underlies a system of aquifers and aquitards.  

The mound is 22-25m in diameter and 3.5m high, covered by trees and other vegetation. 

There are many signs of disturbance: diggings and redeposit of soil on the surface of the mound. 

There are two possible origins of this object „Fig. 1.“: it might be a burial mound from 

the Hallstatt period, based on the nearby archaeological research by Pichlerova [1] in Nove 

Košariská or it might have been an earthen mound with fortification on top called a motte. 

According to local legend, knights in rich armour, who died in a battle against the Tartars, are 

buried below the mound (locally called "Turkish Hill") [2]. 
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Fig. 1. Earthen mound, Most pri Bratislave 

 
 
Materials and methods 

In archaeological geophysics are applied varieties of methods measuring different 

physical properties because each of them has its own strengths and weaknesses [3,4,5]. 

The geophysical survey commenced in April 2013 on a survey area of approximately 

55x55m in size, using ground penetrating radar (GPR) and electrical resistivity tomography 

(ERT) survey on two perpendicular profiles 55m long across the earth mound with the magnetic 

measurements along the same profiles, and detailed topographical survey using GPS on a grid of 

approximately 1x1m over the entire area „Fig. 2.“. 

For processing the GPR data Reflex-Win v.7 (Sandmeier software) was used. The 

collected GPR data were processed by applying standard steps sequence to improve its quality. 

For time-depth conversion the wave propagation velocity was estimated by fitting diffraction 

hyperbola to average values 0,07 m/ns. ERT was carried out using the Wenner configuration and 

at an electrode spacing of 1m. The inversion of the data for an apparent resistivity pseudo-section 

was done using the Res2Dinv program (Geotomo software). The magnetic data were processed 

in software Magit and Magsys (GTL Armidale, Australia) and the Surfer (Golden Software, 

USA) was used for the final visualization of results. 
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Fig. 2. Magnetic survey results with topographic map (left) and DTM model of the site (right) 

 

Results and discussion 

Magnetic survey shows a little information, there was noise probably from dumped 

material and waste from the near development site and close urban area of village. Magnetic 

survey data are displayed in two strips along the profiles „Fig. 2.“.  

Ground penetrating radar (GPR) and electrical resistivity tomography (ERT) surveys 

show similar information in different ways that enables a better interpretation of the stratigraphy 

and structure of the site.  

The GPR profiles are generally of good quality and show subsurface condition to 2 m 

„Fig. 3, 4.“.  Both GPR profiles clearly show a ditch around the mound on the north-west side. 

On the south-east side of the mound at the base it is possible to identify the buried original slope 

of the mound. Further to the south-east from the mound both profiles show a linear ditch. 

The ERT profiles confirm the information from GPR survey and shows anomalies in the 

areas of located ditches „Fig. 5, 6.“. The top layer of the mound although widely disturbed seems 

to be a platform. It is made from higher electric resistivity material, possibly the gravelly sandy 

sediment from the bottom of the ditch. 

A detailed topographic map and DTM model was created from GPS measurement data 

„Fig. 2.“. On both is possible to see an anomalous depression (round ditch) on north-west side of 

the mound and also declining surface area on the eastern side (linear ditch). The linear ditch 

corresponds with the location of the historical ditch around the village, which can be seen on the 

historical military map from the 18 century and on the image from Google Earth „Fig. 7.“. Its 

function was most probably a draining and protecting ditch around the village. 

N 
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Fig. 3.  GPR  profile 01, S-N 

 
Fig. 4.  GPR  profile 02, E-W 

 

 

Fig. 5.  Electrical Resistivity image, profile 01, S-N 
 

 
Fig. 6.  Electrical Resistivity image, profile 02, E-W 

Slope of layers 

Ring Ditch Linear ditch 
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Fig. 7.  Military map from 18 century and Google maps image (18.08.13) with the location of site 

 

 

Conclusion 

This geophysical survey helped to add and improve the knowledge of this site. It showed 

that the combination of the GPR and ERT methods are suitable and promising for the 

geophysical survey of this type of archaeological features. They can give information about the 

structural geometry of the site however these methods must be proceeded by a detailed 

topographical survey to create a real structural model of the site. 

The following detailed information about the mound resulted from the surveys: 700 m3 

volume, 23m in diameter, original slope 28° and a partly surrounding ditch. These details differ 

from those of the burial mounds in the location “Nove Kosariska” described by M. Pichlerova by 

the shape of hill and slope of layers. The ERT results show that the top part of the mound has a 

higher resistivity and looks like a platform and the position of the mound close to the historical 

passage to the village show that the mound may have been used as a motte during the turbulent 

times of 16th – 18th century. However, this does not exclude the idea that it was originally a 

burial mound. 

The images from Google Earth and the historical map were an important part of this case 

study. These demonstrate the importance of using other non-geophysical sources and materials 

which can increase our knowledge of the whole area. 

Although the survey data from the GPR and ERT are of good quality in this case it would 

need to improve the depth of penetration of GPR (using lower frequency antenna), as well to 

obtain better resolution of ERT (using smaller step between electrodes). 
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Abstract 

Impact of the subsidence lines on volume of the mine water from Rožná 
Mine works cause extensive environmental changes. The aim of this study was to assess the impact of 

deep mining on groundwater flow regime, define areas of seepage of surface and shallow groundwater and 
quantify seepage of surface and shallow groundwater into the mine. It was based on evaluation of specific 
discharge distribution within active Rožná mine. This study showed the influence of mine Rožná on the 
groundwater regime. The share of water from the watershed Rožínka average volume of pumped mine water is 
43% (25 l.s-1). 

 

Keywords: Rožná mine; groundwater; impact of deep mining; specific discharge; subsidence 

 

Úvod a formulace cíle 

Na celkovém odtoku vod z povodí povrchovým tokem se podílí zároveň odtok 

povrchových i podzemních vod. Rozsah tohoto celkového odtoku je mírou propustnosti 

povodí. Rozdíl mezi minimálním a maximálním celkovým odtokem vody z povodí je dán 

jeho schopností vyrovnat odtok podzemních vod [1]. Minimální průtok vod v toku 

odvodňujícím povodí umožňuje při znalosti hydrogeologického povodí stanovit specifický 

odtok podzemních vod (l.s-1. km-2).  

Ložisko Rožná se nachází 50 km sz. od Brna, na sv. okraji moldanubické zóny, na 

rozhraní jednotek strážeckého moldanubika a svrateckého krystalinika, které je považováno za 

součást kutnohorsko-svrateckého komplexu. Moldanubická oblast je zde členěna na 

monotónní (pararuly) a pestrou skupinu (pararuly s vložkami ortorul, amfibolitů, apod.). 

Kromě metamorfovaných hornin se zde nacházejí také četné granitoidy a celá oblast je 

pronikána žílami aplitů a pegmatitů [2]. 

Uranový důl Rožná je jedním z posledních doposud těžených uranových dolů v 

Evropě. Během téměř šedesátiletého provozu dolu byl vyrubán značný objem hornin. Vlivem 

této těžby a vlivem odvodnění horninového masívu dochází k sesedání důlního díla 

doprovázeného vznikem zálomových trhlin. Tyto trhliny propojují důlní dílo s mělkými 

podzemními a povrchovými vodami. Toto propojení vede k průsaku povrchových a mělčích 

podzemních vod do dolu. Z provozních důvodů je nezbytné důl odvodňovat. Průměrné 
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množství čerpaných důlních vod je cca 60 l/s [3]. Cílem práce bylo vymezit oblasti průsaku 

povrchových a mělkých podzemních vod do prostoru důlního díla na základě detailního 

měření průtoků v povrchovém toku (Rožínecký potok). Tyto průtoky byly dále přepočítány na 

specifické odtoky, kterými byl kvantifikován průsak povrchových a mělkých podzemních vod 

do dolu. 

 

Materiál a metody 

Terénní měření 

Terénní měření probíhala od října 2013 do srpna 2014, konkrétně ve dnech 4. 10. 

2013, 9. 12. 2013, 25. 2. 2014, 23. 4. 2014, 17. 6. 2014 a 14. 8. 2014, na vybraných profilech 

Rožíneckého potoka (obr. 1). Pro měření průtoků bylo použito metody integrační stopovací 

zkoušky. Tato metoda je založena na principu zachování jednorázově integrovaného množství 

stopovací látky po jejím dokonalém promíchání ve vodě. Stopovací látky použité k určení 

průtoku vytváří „stopovací mrak“, při němž je měřen časový rozdíl průchodu 

charakteristických bodů tohoto mraku – např. začátek, výskyt nejvyšší hodnoty, těžiště plochy 

mraku. Na základě integrace plochy pod křivkou vývoje koncentrace stopovače přidaném do 

toku je vypočten jeho průtok.  

 

 

 

Obr. 1 Plochy dílčích povodí odpovídající jednotlivým úsekům toku 
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Výpočet specifického odtoku 

K určení specifického odtoku je kromě průtoku nutné znát také plochu 

hydrogeologického povodí toku. Plochy dílčích povodí odpovídající jednotlivým úsekům toku 

byly zjištěny z topografických map za předpokladu shody mezi hydrologickým a 

hydrogeologickým povodím. Podíl změn průtoku v měřeném úseku toku k ploše dílčího 

povodí následně poskytnul hodnotu specifického odtoku [3]. 

 

Výsledky a diskuze 

Vyhodnocením naměřených průtoků bylo zjištěno rozložení specifického odtoku v 

ložiskové oblasti Rožná. Při pouhém posouzení vývoje průtoků nemusí být vliv důlního díla 

na režim vod příliš výrazný. Změny průtoků mohou být ovlivněny např. plochou příslušných 

povodí. Teprve přepočtem změn průtoku v měřených tocích na specifický odtok je možné 

získat představu o vlivu důlních děl na podzemní vody (obr. 2).  

 

 
Obr. 2 Graf znázorňující vývoj pr ůtoku, konduktivity a rozložení SO v povodí Rožínky 

 

 

Nejvyšší průměrný specifický odtok v povodí Rožínky je 2,45 l.s-1.km-2 a byl zjištěn 

z dílčího povodí 1. Tato oblast se zdá neovlivněna hlubinou těžbou. Naopak nejnižší 

průměrný specifický odtok -3,38 l.s-1.km-2 byl zjištěn z dílčího povodí 5 a dále v povodí 9 -

2,57 l.s-1.km-2. Nejnižší hodnoty specifického odtoku byly zjištěny mezi obcemi Dolní 

Rožínka a Rožná a severně od obce Dolní Rožínka, tedy v oblasti, která leží v centru 

dobývacího prostoru a je nejvíce postižená poklesy způsobenými sedáním důlního díla. Tyto 

nízké až záporné hodnoty jsou způsobeny infiltrací jak povrchových vod toku Rožínky, tak 
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podzemních vod do činného důlního díla odvodňovaného až na kótu cca -600 m p. m. 

V dílčích povodích 11 a 12 byly zjištěny výrazně vyšší hodnoty specifického odtoku 

neodpovídající přirozenému stavu. To je způsobeno pravděpodobně vypouštěním vod do 

povodí Rožínky z přilehlého zemědělského družstva a ČOV. Proto byly vybrány ze souboru 

dat hodnoty blížící se přirozenému stavu z období, kdy nedocházelo k vypouštění vod a 

přerušovanou čarou v grafu je znázorněn vývoj specifického odtoku v období, kdy docházelo 

k vypouštění vod do Rožínky. Nízké až záporné hodnoty specifického odtoku v povodí 13 

jsou způsobené ztrátou vod zpět do povodí, konkrétně do široké říční nivy. Infiltrace 

povrchových a podzemních vod do důlního díla je usnadněna zálomovými trhlinami, které 

vznikají při sesedání oblasti v prostoru důlního díla a představují preferenční cesty pro 

podzemní vody sestupující směrem k bázi důlního díla. 

Na základě hodnot specifického odtoku byla vyčíslena průměrná ztráta vod z povodí 

potoka Rožínka (obr. 3). Sečtením hodnot odpovídající přítoku vod do dolu byla vypočtena 

průměrná ztráta vod z povodí Rožínky 25 l.s-1, což při průměrném čerpaném množství důlních 

vod (58,26 l.s-1) tvoří 43 % průměrného objemu čerpaných důlních vod. 

 

 
Obr. 3 Graf vyjadřující průměrnou ztrátu vod z povodí Rožínky 

 

Závěr 

Prostřednictvím rozložení specifického odtoku v dílčích povodích toku Rožínka byl 

prokázán značný vliv důlního díla Rožná na režim podzemních vod. Bylo potvrzeno, že důl 

Rožná způsobuje pokles specifického odtoku snížením drenážní báze podzemních vod až na 

úroveň čerpání důlních vod. V ložiskové oblasti Rožná, v povodí potoku Rožínka klesá 
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specifický podzemní odtok z 2,45 l.s-1.km-2 na -2,57 l.s-1.km-2. V průběhu důlní činnosti je to 

způsobeno odčerpáváním důlních vod z důvodu osušení ložiska. Infiltrace povrchových a 

podzemních vod do důlního díla je usnadněna zálomovými trhlinami vznikajícími při sesedání 

důlního díla. Podíl vod z povodí potoka Rožínka na průměrném objemu čerpaných důlních 

vod je 43 % (25 l.s-1). 
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Abstract 

Garnet from pyroclastic rocks of Southern Slovakia 
Garnets have a great petrogenetic significance, because their composition depends on the chemical 

composition of source rocks and the pressure and temperature under which they crystallize. For that reason 
garnet is usually used as an important agent of provenance and history of rocks. The present study is focused on 
garnet recovered from volcanoclastic infillings of maars and diatremes of the South Slovakian alkali basalt 
volcanic field. Chemical composition and contained inclusions of metamorphic garnets are consistent with the 
garnets of higher metamorphic facies (metapelites, metabasites). We assume that garnets possibly originate from 
presumed gneiss-amphibolite basement complex of Cerová Highlands. Primary igneous garnets possibly 
crystallized from alkaline basaltic magma or have been derived from underlying granitoids. 
 

Keywords: garnet; origin; alkali basalt volcanism; maar; Southern Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Označenie granát prvýkrát použil nemecký teológ Albrecht von Bollstädt (1193– 

1280) a pochádza z latinského slova „granatus“, ktoré odkazuje na červené semená 

granátového jablka podobajúce sa svojim tvarom a farbou na tento minerál [1]. Ako granáty 

označujeme skupinu minerálov so všeobecným vzorcom {X3}[X2](Z3)ϕ12. Dnes ich 

zaraďujeme do granátovej superskupiny, obsahujúcej všetky minerály izoštruktúrne 

s granátom bez ohľadu na to, aké prvky sú zastúpené v jednotlivých atómových pozíciách [2]. 

Chemické zloženie granátu je významnou mierou závislé od chemického zloženia hornín, ako 

aj od termodynamických podmienok, pri ktorých granát vznikal. Z toho vyplýva jeho dôležitá 

úloha pri stanovovaní petrografického zloženia zdrojových oblastí. 

V tomto príspevku prezentujeme výsledky štúdia granátu pochádzajúceho z výplní 

maarov a diatrém juhoslovenských neovulkanitov na lokalitách Hodejov, Fiľakovo – Červený 

vrch, Šurice a Tachty. Cieľom práce je mineralogická charakteristika, na základe ktorej sa 

pokúsime vyjadriť k možnej genéze granátu. 

 

Geologická situácia 

Alkalický bazaltový vulkanizmus na južnom Slovensku prebiehal v časovom intervale 

7 - 0,3 Ma v šiestich etapách a jeho produkty sa rozprestierajú na území dnešnej Cerovej 
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vrchoviny a Lučenskej kotliny, odkiaľ pokračujú do Severného Maďarska v okolí mesta 

Salgotárján [3] (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Schéma rozšírenia bazaltového vulkanizmu na južnom Slovensku 

s vyznačením študovaných lokalít [3, upravené] 
 

Formy alkalického bazaltového vulkanizmu presekávajú vrchno-oligocénne až 

spodnomiocénne sedimenty Fiľakovského (egenburg), Lučenského (eger) a Čížskeho 

súvrstvia (kicsel), ktoré v tejto oblasti nevystupuje na povrch. Podložie neogénnych 

molasových sedimentov tvoria jednotky veporika, a to revúcka skupina (mladšie 

paleozoikum) a foederátska skupina (mezozoikum). Gemerikum leží nad veporikom a je 

tvorené paleozoickými horninami (gelnická, gočaltovská a meliatska skupina). 

Predterciérnymi horninami prenikajú granitoidy neistého veku [4]. Podložie Lučenskej 
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kotliny bolo v minulosti overované väčším množstvom vrtných prác. Prvú mapu podložia 

vytvoril Fusán et al. [5], ktorý ho zaraďuje k paleozoiku gemerika. Neskôr bola na tomto 

území potvrdená prítomnosť hornín ekvivalentných k vrchnému paleozoiku gemerika z vrtu 

FV-1 pri Blhovciach [6] a xenolitov pochádzajúcich zo Šiatorskej Bukovinky [7]. V 

súčasnosti je táto jednotka vymedzená od gemerika rapovsko-plešiveckým zlomom a na jej 

zaradenie existuje viacero názorov, ako je príslušnosť k aggtelecko-rudabanskej jednotke [8], 

alebo by sa mohlo jednať o pokračovanie severného veporika [7] prípadne meliatikum [9]. 

 

Materiál a metódy 

Na študovaných lokalitách boli odobrané veľkoobjemové vzorky (10-15 kg) stredne - 

hrubozrnného lapillového tufu, ktoré boli následne separované štandardnými separačnými 

metódami. Pre zmenšenie objemu vzorky boli ílovitá a hrubozrnná frakcia najprv separované 

hydrodynamicky. Ťažká frakcia bola po vysušení rozdelená pomocou sústavy sít s 

veľkosťami oka 0,5 a 0,63 mm. Takto získaná vzorka bola separovaná pomocou bromoformu 

s hustotou 2,88 g/cm3 a následne rozdelená na diamagnetickú a paramagnetickú frakciu 

pomocou elektromagnetu na Katedre mineralógie a petrológie (PriF UK, Bratislava). 

Jednotlivé zrná granátu boli ručne vyseparované z paramagnetickej frakcie pod binokulárnou 

lupou.  

Pre identifikáciu granátu bola zvolená Ramanova mikroanalýza vykonaná na prístroji 

HORIBA Jobin Yvon Labram HR 800 na Geologickom Ústave SAV v Banskej Bystrici. 

Analýza chemického zloženia bola uskutočnená na elektrónovom mikroanalyzátore 

CAMECA SX-100 v ŠGÚDŠ Bratislava. Pri vlnovodisperznej analýze bolo použité 

urýchľovacie napätie 15 kV, merací prúd 20 nA a šírka elektrónového lúča 2-5 µm. Detekčný 

limit sa pohyboval v rozmedzí 0,01 až 0,05 hmot. %. V spätne rozptýlených elektrónoch sa 

sledovali prípadné chemické nehomogenity a inklúzie minerálov a tavenín. 

 Pri výpočte kryštalochemických vzorcov granátu bol použitý prepočet na fixovaný 

počet katiónov (8). Obsah Fe3+ bol dopočítaný ako 2-(Cr+Ti+VIII Al) a Fe2+ bolo následne 

stanovené ako rozdiel molárnej frakcie celkového Fe a Fe3+ [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Granáty sa na lokalitách vyskytovali ako ostrohranné úlomky bez zachovaných 

kryštálových tvarov svetloružovej až oranžovej farby (obr. 2A). V rámci štúdie bolo 

vykonaných 74 analýz granátov. Všetky granáty boli homogénne bez pozorovanej zonálnosti 

(obr. 2B). 
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Obr. 2 A Makrofotografia granátov z lokality Fi ľakovo – Červený vrch,  

B BSE fotografia granátu pochádzajúceho z  maaru Hodejov 
 

Granáty obsahovali relatívne široké spektrum inklúzií zahŕňajúcich staurolit, Al2SiO5 

minerály (iba lokalita Hodejov a Fiľakovo – Červený vrch), epidot a oxidy ako ilmenit, rutil, 

zirkón a kremeň. Vyskytovali sa tiež granáty s inklúziami primárnej taveniny. Chemické 

zloženie granátov sa výrazne nelíšilo na žiadnej študovanej lokalite. Obsahy SiO2 boli v 

rozmedzí  34,47 až 38,82 hmot. % (2,8 – 3,0 apfu Si), Al2O5 20,14 až 22,02 hmot. % (1,9 – 

2,0 apfu Al) , MgO 0,78 až 6,94 hmot % (0,1 – 0,8 apfu Mg), CaO 0,61 až 11,05 hmot. % (0,1 

– 0,9 apfu Ca), FeO 24,56 až 39,12 hmot. % (1,6 – 2,7 apfu Fe) a MnO do 9,04 hmot. % (> 

0,6 apfu Mn). Obsahy CrO a Na2O boli minimálne (Cr do 0,06  resp. 0,17 hmot. %). Všetky 

analyzované granáty spadali do skupiny pyralspitov s prevahou almandínovej zložky (54 - 90 

%). Pyropová zložka dosahovala hodnôt 3 - 27 %, grossulárová do 28 % a spessartínová do 

23 %. Tieto zloženia granátov sa premietajú do polí C1 a C2 (obr. 3A) vyčlenených podľa 

Méres et al. [11]. Polia odzrkadľujú zloženie granátov pre amfibolitovú až granulitovú 

metamorfnú fáciu (metapelity, metabazity) na základe miešania koncových členov granátu 

v závislosti od chemického zloženia a P-T podmienok zdrojových hornín. Pre nemožnosť 

jednoznačného odlíšenia metamorfných granátov boli do grafov vynášané všetky  analýzy a 

do poľa C2 tak môžu spadať aj granáty magmatického pôvodu. Podobné výsledky nám 

ukazuje aj diagram vytvorený Mortonom et al. [12] na základe obsahov Mg, Ca, Fe a Mn 

k určeniu zdrojových hornín granátu. Analýzy s vyšším obsahom pyropovej molekuly sa tu 

premietajú do polí zloženia metapelitov resp. metabazitov vyšších metamorfných fácií (obr. 

3B).  

Porovnanie chemického zloženia granátov s granátmi z lokálnych a svetových 

zdrojov, ako aj vyšší obsah pyropovej molekuly niektorých granátov na všetkých študovaných 

lokalitách, poukazuje na ich pravdepodobný pôvod v metapelitoch vyššieho stupňa 
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metamorfózy. Túto skutočnosť podporuje aj výskyt staurolitu, turmalínu a minerálov skupiny 

Al 2SiO5 v ťažkej frakcii alebo ako inklúzií v granátoch (lokalita Hodejov). Vyčlenená skupina 

granátov by tak mohla mať pôvod v predpokladanom rulovo-amfibolitovom kôrovom 

komplexe v podloží Cerovej vrchoviny [13]. Výskyt granátov podobného zloženia bol 

rovnako opísaný z rulovo-amfibolitového komplexu severného veporika (Branisko) [14] a tiež 

z rulovo-amfibolitového komplexu gemerika [15, 16, 17, 18]. Skupina almandínových 

granátov s nižším zastúpením pyropovej molekuly pravdepodobne pochádza z alkalickej 

bazaltovej magmy, čo pri niektorých vzorkách (Fiľakovo - Červený vrch) potvrdzujú aj 

inklúzie primárnej taveniny, ale ich zdrojom by mohli byť aj podložné granitoidy. 

 

 
 

Obr. 3 A Klasifika čný diagram koncových členov granátu 
Polia znázorňujú podmienky vzniku založené na chemickom zložení granátov slovenských aj zahraničných 

lokalít [11]. Vysvetlivky: A = zloženie grt z HP/UHP podmienok, B = grt z granulitovej a eklogitovej fácie C1 = 
prechodné pole zložení granátov z vysokej amfibolitovej až granulitovej fácie, C2 = zodpovedá zloženiu 

amfibolitovej fácie [11] B Diagram pre stanovenie zdrojových hornín granátov na základe obsahu XMg, XCa a 
XFe+Mn [12]. Vysvetlivky: Typ A:  granulity, Typ BI  – intermediárne a kyslé magmatity, Typ BII –  

metasedimenty amfibolitovej fácie Typ C:  metabazity a eklogity  Vynesené referenčné granáty pochádzajú z 
nasledujúcich prác: Gemerikum [17], Severené gemerikum [18],  Severné veporikum [14]. 

 

Záver 

 Detailné porovnanie chemického zloženia granátov pochádzajúcich 

z vulkanosedimentárnych výplní juhoslovenských neovulkanitov s výskytmi granátu 

z tuzemských aj svetových lokalít poukazuje na ich pravdepodobný pôvod v predpokladanom 

rulovo-amfibolitovom kôrovom komplexe v podloží Cerovej vrchoviny. Časť granátov je 

pravdepodobne magmatického pôvodu a pochádza z alkalickej bazaltovej magmy, prípadne 

granitoidov. Získané údaje poukazujú na možnosť využitia granátov z ťažkej frakcie tufových 
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uloženín k spresňovaniu zloženia predterciérneho podložia Cerovej vrchoviny. 
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Abstract 

Influence of aggregates upon the quality of concrete 
Interaction of four different aggregates with two types of cement was tested. Evaluation based on the 

uniaxial compressive strength (UCS) tested on concrete cubes after 28 days of concrete maturation. Best results 
were obtained with aggregates produced of broken river gravel. The very fragile dolomites produced more fine 
fraction <0.063 mm, which reduced the UCS. Limestone and granite yielded the highest amounts of fines and 
similar UCS  results. They showed that concrete with those aggregates does not reach the required strength 
without further cement addition. 

 

Keywords: concrete; aggregates; fine fraction; uniaxial compressive strength 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z dôležitých oblastí inžinierskej geológie je vyhľadávanie ložísk stavebných 

nerastných surovín a výskum ich vlastností z pohľadu vhodnosti pre konkrétne aplikácie. 

Veľmi častá je aplikácia skalných hornín do betónu vo forme agregátov, nie každá hornina je 

však na tento účel rovnako vhodná. S danou problematikou sa stretávajú cementársko-

betonárske spoločnosti denne. Vývoj pevnosti je veľmi dôležitý proces, rozhoduje aj o výbere 

použitého kameniva. Cieľom výskumu bolo porovnanie “kockovej” pevnosti betónu 

v jednoosovom tlaku po 28 dňoch tuhnutia pri použití rôzneho kameniva, líšiaceho sa 

litologickým, a teda i minerálnym a chemickým zložením, genézou a vekom. Zvláštna 

pozornosť bola venovaná sledovaniu vplyvu obsahu jemnozrnnej frakcie kameniva (teda zŕn 

menších ako 0,063 mm) na pevnosť. Množstvo jemných častíc určuje aj množstvo použitej 

vody, ktorú je potrebné do zmesi pridávať na dosiahnutie požadovanej konzistencie. Po 

konzultácii s technológmi bola sledovaná pevnosť dvoch skupín betónov, pripravených podľa 

odporúčanej receptúty s použitím dvoch odlišných druhov cementu.  

 

Materiál a metódy 

Skúmané bolo kamenivo bežne aplikované v praxi v interakcii s dvomi druhmi 

cementu (tab.1). Kamenivo je pravidelne podrobované štandardným sitovým rozborom, 

charakteristické krivky zrnitosti sú na obr. 1; cement je pravidelne chemicky analyzovaný. 
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Tab. 1 Prehľad použitých surovín 
 

Kamenivo 

Typ kameniva Zdroj Genéza/opis  Vek 

riečne kamenivo – 

predrvený štrk 

Podunajské Biskupice fluviálna/ kremeň (65-80%), K-živce (5-15%), 

plagioklas (2-5%), dolomit (2-5%), kalcit (2-

5%), sľuda (2-5%), chlorit (1-3%) 

kvartér 

(Q1-2) 

drvený dolomit Prievidza – Remata morská,/ ramsauské dolomity a hlavné 

dolomity: sivé vrstevnaté dolomity a svetlé, sivé 

masívne a vrstevnaté dolomity [1] 

trias 

 (T2-3) 

drvený vápenec Žirany (Calmit) morská/  gutensteinské súvrstvie (gutensteinské 

vrstvy) - gutensteinské (annabergské) vápence: 

tmavosivé a čierne hrubolavicovité, vrstevnaté, 

červíkovité vápence [1] 

trias 

(T2, anis) 

drvený granodiorit Ružomberok KASTE- 

Lisková 

hlbinná magmatická/  

granitoidná hornina, farba sivá, výrazný obsah 

biotitu, prítomný aj muskovit, navetraná 

(ovplyvnená drvením – rozpadavá, lámavá) 

koniec 

prvohôr, 

hercýnsky 

Cement 

Označenie Charakteristika [2] 

CEM II A-S 42,5 N s troskou = odpad z výroby železa (výborné hydraulické pojivo) 

CEM II A-LL 42,5 R 

 

s obsahom vápenca, označovaný aj ako rýchly cement pre rýchly nárast 

pevnosti za krátky čas 

 

 

Receptúra na prípravu testovaného betónu bola konzultovaná s aplikačným 

technológom z Technického kompetenčného centra (TCC) Holcim (Slovensko) a.s., Ing. 

Monikou Jančigovou: 300 kg cementu + 800 kg kameniva frakcie 0/4 + 280 kg kameniva 4/8 

+ 800 kg kameniva 8/16 + 180 l vody. Zlomok pri kamenive udáva minimálne a maximálne 

zrno. Do zmesi nebola aplikovaná žiadna prísada do betónov (plastifikátory a podobne). 

Výsledkom mal byť betón so štandardným označením C25/30- Dmax16- S3, čo znamená, že 

pevnosť v tlaku stanovená na valčekoch je minimálne 25 MPa, pevnosť kociek je minimálne 

30 MPa, maximálne zrno je 16 mm a S3 je konzistencia 3. stupňa, veľmi mäkká. S touto 

receptúrou bolo kombináciou 4 druhov kameniva a 2 druhov cementu na výskum 

pripravených 8 typov betónu, miešanie prebiehalo v laboratórnych podmienkach pri teplote 

+/- 20 °C a pri približne 50% vlhkosti prostredia.  
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                                          riečne kamenivo                                                                                 dolomit 

 
 

     
                                                 vápenec                                                                      granodiorit 

 
Obr. 1 Krivky zrnitosti použitého kameniva 

 
 

 

 
Obr. 2.  Skúška pevnosti na kocke betónu v hydraulickom lise (foto Nováková) 

 

Celý proces výroby bol v súlade s normou STN EN 206-1, STN EN 12390-1, STN EN 

12390-2 a STN EN 12390-3 [3-6]. Z každého betónu sa odobrali dve skúšobné vzorky 

o objeme a´ 10 litrov. Betón bol po naliatí do foriem kockového tvaru o hrane 150 mm 

umiestnený v klimatizovanej komore po dobu 28 dní pri teplotách +/- 20 °C a vlhkosti 90%, 

celý proces je zaznamenaný v systéme akreditovaného laboratória.  
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Po 28 dňoch bola skúšaná pevnosť v jednoosovom tlaku s použitím hydraulického lisu 

pre stavebné materiály Zwick/ Roell firmy ToniTechnik (obr. 2). Toto zariadenie je pravidelne 

metrologicky kalibrované. Skúšky boli vykonávané v súlade s STN EN 12390-3 [6] a [7].  

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky skúšok pevnosti sú uvedené prehľadne na obr. 3. Do grafu bola vynášaná 

priemerná hodnota z dvoch skúšaných kociek rovnakého betónu. Najvyššia pevnosť betónu 

bola zaznamenaná s riečnym kamenivom, nakoľko má minimálny podiel jemných častíc. 

Kamenivo nesalo/nesorbovalo veľké množstvo vody, takže pri miešaní zmesi neboli potrebné 

prídavky vody – aj to svedčí o jeho čistote. Frakcia 0/4 je drvený kameň s drsnejšími 

predrvenými zrnami, čo zvyšuje priľnavosť, preto je interakcia kameniva s cementom veľmi 

dobrá. Pevnosť samotného kameniva s vysokým obsahom drvených valúnov kremeňa je 

vysoká, čo tiež prispieva k celkovej pevnosti betónu.  

Dolomitické kamenivo má oproti riečnemu kamenivu nižšiu pevnosť. Vo väčších 

frakciách sa však vyznačuje drsnejším povrchom, čo zabezpečuje lepšiu interakciu s 

cementom a aj následne vyššiu výslednú pevnosť betónu ako s vápencom a granodioritom. 

Kamenivo sa vyznačuje väčším obsahom jemných ílovitých častíc, najväčším zo sledovaných 

druhov kameniva, frakcia 0/4 je veľmi jemná. Pri miešaní zmesi sa muselo pridávať väčšie 

množstvo vody oproti pôvodnej receptúre, lebo ílovitá zložka má vyššiu sorpčnú schopnosť. 

 

 
Obr. 3. Závislosť jednoosovej pevnosti betónu od použitého kameniva a druhu cementu. 

 
 

Najnižšie pevnosti kameniva sa zdajú byť u vápenca a granodioritu, kde ani s jedným 

cementom nebola dosiahnutá predpísaná „kocková“ pevnosť pre betón typu C25/30- 

Dmax16- S3, tieto druhy kameniva sa neosvedčili vo zvolenej receptúre betónu. Zvlášť 

vápenec je veľmi háklivá hornina, aj kvôli „reaktívnemu“ chemickému zloženiu. Predrvené 
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vápencové kamenivo malo o niečo hrubšiu štruktúru ako dolomit. Zmes taktiež potrebovala 

prídavky vody, ale nižšie ako pri dolomitickom kamenive, lebo obsah jemnozrnnej frakcie je 

trochu nižší. Je to preto, lebo dolomit sa pri namáhaní správa krehko a drví sa na drobné zrná 

(známa je „dolomitická múčka“, ktorá sa vytvára v dolomitoch pozdĺž veľkých zlomov pri 

tektonických tlakoch, ťažená napr. v lomoch v Šútove a Malej Vieske), zatiaľčo deformácia 

vápenca má čiastočne plastické prejavy. [8] uvádzajú u tejto horniny pevnosť v jednoosovom 

tlaku okolo 80 MPa. Celkovú pevnosť betónu ovplyvnilo chemické zloženie a nižšia pevnosť 

vápenca. Je zaujímavé, že ak bol vápenec aj v cemente, výsledná pevnosť betónu bola nižšia 

ako s granodioritovým kamenivom, zatiaľčo cement s prídavkom trosky vytváral s vápencom 

pevnejšie väzby ako s granodioritom. Rozdiely sú však veľmi malé na to, aby sa z nich dali 

vyvodiť logické závery.  

Granodiorit ako hornina obsahuje nezanedbateľný podiel sľúd, čo spôsobuje nižšiu 

výslednú pevnosť betónu. Kamenivo je celkovo nižšej pevnosti. Podiel jemnozrnných častíc 

bol pod 1%. Väčšia pevnosť by sa dosiahla pridaním väčšieho množstvo cementu. 

Možno konštatovať jednoznačne vyššiu 28-dňovú pevnosť betónu s cementom CEM II 

A-LL 42,5 R, nie je však vylúčené, že rozdiel sa časom zmierni, lebo betón s druhým typom 

cementu tvrdne pomalšie. 

 

Záver 

Výskum na malom súbore betónov s rozdielnym kamenivom a cementom potvrdil 

doterajšie poznatky a očakávania, že kamenivo rôzneho horninového zloženia sa bude v zmesi 

správať rozdielne. Druh kameniva ovplyvňuje na jednej strane interakciu kameniva 

s cementom, na druhej strane rozhoduje o nutnosti prídavku väčšieho množstva rozrábacej 

vody oproti receptúre. Veľkú úlohu pri koncovej pevnosti zohralo množstvo jemnozrnnej 

zložky. To sa prejavilo hlavne u dolomitu, čo spôsobilo vyššiu pevnosť betónu, hoci samotné 

dolomitické kamenivo je veľmi krehké. Pri ostatných kamenivách boli určujúcimi faktormi 

pevnosti betónu v tlaku pevnosť a chemické zloženie horniny. Ak by sme u betónov 

s kamenivom z vápenca alebo granodioritu chceli dosiahnuť vyššie pevnosti v tlaku, museli 

by sme pristúpiť k použitiu chemických prímesí alebo k prídavkom cementu, čo už môže byť 

nerentabilné.  

Viac svetla do interakcií kameniva s cementom by vniesla sedimentačná zrnitostná 

analýza podsitného, teda jemnozrnnej frakcie, ktorá by ukázala, aký je podiel ílovitej frakcie 
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<0,002 mm v jednotlivých druhoch kameniva. Práve táto frakcia má najvyššiu sorpčnú 

schopnosť a bude predmetom ďalšieho výskumu. 
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Abstract 

Evaluation of ground water table levels at selected boreholes at site FOSFA a.s. 

The groundwater level is not stable. Level fluctuation depends on the season, the amount and form of 

precipitation, and water level in the near flow. Long-term drawing can also reduce the level of groundwater. 

FOSFA a.s. is a place where, due to contamination in the soil and groundwater, there is significant drawing of 

groundwater from the rock environment. The aim of this thesis is to describe the influence of the drawing and 

some other factors on the level of groundwater and evaluate the groundwater regime in the area. 

 

Keywords:  equipotential lines; ground water; FOSFA a.s.; correlation coefficient; remediation pumping 

 

Úvod a cíl 

Firma FOSFA a.s. je situována jihozápadně od středu města Břeclav, v místní části 

Poštorná a byla založena již v roce 1884. V dnešní době se jedná o jediný závod v ČR se 

zaměřením na výrobu produktů, jako jsou různé druhy kyseliny fosforečné, fosfáty, 

fosforečnany, prací prášky, hnojiva atd. [1]. V důsledku výroby, která trvá téměř 130 let, 

docházelo vlivem manipulace při výrobě a skladování a vlivem ukládání a zneškodňování 

odpadů, ke značné kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod fosforečnany. Z 

toho důvodu bylo nutné zahájit sanační opatření k zamezení šíření kontaminace podzemními 

vodami do povrchového toku Dyje. Jako sanační opatření byla vybudována síť čerpacích a 

monitorovacích vrtů, které byly rozmístěny po celém areálu firmy a přilehlém okolí. Jako 

sklad přebytečného odpadu sloužilo odkaliště na jihu od hlavní výrobní části firmy, které bylo 

ohraničeno podzemní těsnící stěnou.  

Cílem práce bylo vyhodnotit režim podzemních vod na lokalitě a na základě 

vyhodnocení úrovní hladin ve vybraných vrtech zkonstruovat hydroizohypsy a určit 

převládající směr proudění podzemních vod. Dílčími cíli bylo vyhodnocení vlivu sanačního 

čerpání na lokalitě, včetně vlivu podzemní těsnící stěny na hladiny podzemní vody. 
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Obr. 1. Břeclav a okolí s vyznačením situace firmy FOSFA a.s. (upraveno podle: [2]) 

 

Materiál a metody 

Hydroizohypsy 

Hlavním úkolem bylo tedy vyhodnocení změn hladin podzemní vody a zjištění vlivů, 

které k těmto změnám vedou. Nejvhodnější způsob jak toho dosáhnout bylo vyhodnocení 

sestrojených hydroizohyps, což jsou spojnice bodů o stejné úrovni nadmořské výšky volné 

hladiny zvodně, měřené ve stejném čase. Od firmy AQUATEST a.s., byly k dispozici data s 

týdenními měřeními hladin za 8 let, z období 2004-2011, kdy se hladiny měřily 1x týdně na 

56 vrtech. Vzhledem k obrovskému počtu dat byly zvoleny 2 kontrastní stavy hladin 

podzemních vod - vysoké a nízké, které byly popsány a vzájemně srovnány, vyznačeny byly 

směry proudění podzemní vody. Hydroizohypsy byly vytvořeny ručně interpolací metodou 

hydrogeologického trojúhelníku a následně byly vykresleny v programu CorelDRAW 12.  

 

Vliv podzemní těsnící stěny 

Pro posouzení vlivu podzemní těsnící stěny byly použity data ze skupiny vrtů, které 

tato stěna obklopuje. Byly vypracovány grafy závislosti celoročního rozptylu hladin podzemní 

vody, ve vrtech této oblasti, na vzdálenosti od jižní strany těsnící stěny směrem na S do 

výrobní části firmy. Graf za rok 2004 byl vzájemně srovnán s grafem za rok 2011, aby se 

zjistilo, jestli v těchto letech byla stejná spojitost mezi rozptylem a vzdáleností od stěny. 
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Výsledky a diskuze 

Hydroizohypsy 

Hlavním výsledkem mojí práce byly 2 mapy hydroizohyps. První posuzované datum, 15. 

8. 2007 (obr. 2), je typické nízkou hladinou podzemní vody, která je důsledkem vysokého 

letního výparu a nízkých srážek. V druhém popisovaném datu, 24. 3. 2009 (obr. 3), byly 

vysoké stavy hladin podzemní vody, což bylo pravděpodobně způsobeno jarní oblevou 

spojenou s táním sněhu, čímž docházelo k doplňování zásob podzemní vody kvartérního 

kolektoru a také ke zvýšenému podzemnímu přítoku do oblasti.  

Při zpracování hydroizohyps byly viditelné rozdíly mezi obdobím s nízkou a vysokou 

hladinou podzemní vody, což je způsobeno tím, že v obou popisovaných datech byly do 

čerpání zapojeny jiné vrty. Západní část areálu vykazuje stále konstantní proudění vody, kdy 

si hydroizohypsy 161-159 udržují téměř stejnou polohu pro obě popisovaná data a jsou 

zakončeny podzemní těsnící stěnou, kterou voda obtéká ve směru šipek (obr. 2 a 3). Zatímco 

směrem více na východ se projevují vlivy čerpaných vrtů. Oblast kolem vrtů HP 111 a HP 113 

tvoří depresní kužely, které silně ovlivňují okolní proudění. 

 

 
Obr. 2. Hydroizohypsy pro datum 15. 8. 2007 (upraveno podle: [3]) 
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Obr. 3. Hydroizohypsy pro datum 24. 3. 2009 (upraveno podle: [3]) 

 

V obou případech dochází ke snížení hladiny podzemní vody depresním kuželem až na 

úroveň 156 m n. m. Projev sanačně čerpaných vrtů (HVS) má značný vliv na okolní režim, ale 

čerpání neprobíhalo ve stejné míře pro obě období, což dokládá přiblížení hydroizohyps pro 

hladiny 157-154 m n. m. v období nízké hladiny velice blízko sebe, oproti druhému 

srovnávanému datu, kdy je zde snížena hladina na úroveň 157 m n. m. a dochází k 

nepřirozenému klikatění hydroizohypsy pro úroveň hladiny 156 m n. m. V období vysoké 

hladiny jde vidět, že má vliv čerpání severních i jižních vrtů HVS. Data sanačního čerpání 

nebyla k dispozici, takže nelze přesně doložit čerpané množství podzemních vod a tím přesně 

určit vliv čerpání na úroveň hladiny podzemní vody v oblasti.  

 

Vliv podzemní těsnící stěny 

Graf závislosti rozptylu na vzdálenosti od podzemní těsnící stěny za rok 2004 ukázal 

trend, kdy jde vidět postupný růst rozptylu se vzdáleností od jižní části podzemní těsnící stěny 

směrem na S k výrobní části firmy (obr. 4). Výjimku tvoří vrty HV 150 a HV 151, které byly 

do grafu zahrnuty pouze kvůli tomu, že v datech od firmy AQUATEST a.s. spolu byly v jedné 

skupině.  
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Pro srovnání byl vyhotoven ještě stejný graf pro poslední dostupný rok měření, tedy 

2011 (obr. 5), který byl rokem největších rozptylů hladin vrtů. V roce 2011 se ale už 

neprojevuje stejný vzestupný trend jako v roce 2004 a rozptyly jsou několikrát vyšší. To je 

doloženo dílčí zprávou za rok 2011 (Štěpán et al., 2011), podle které bylo v této oblasti 

sanačně čerpáno, což způsobilo, že se koncem roku hladiny nevracely zpět k hodnotám jako 

měly na začátku roku, ale stále klesaly. Vlivem tohoto čerpání jde vidět, že hladiny klesaly 

téměř stejnoměrně (tab. č. 1), a toto dokládá, že podzemní těsnící stěna dokonale uzavírá 

oblast odkališť a brání přirozenému přítoku a odtoku podzemní vody.  

 

 
Obr. 4. Graf závislosti rozptylu na vzdálenosti oblasti Monitorovací vrty u odkališť 2004 

 

 

 

Obr. 5. Graf závislosti rozptylu na vzdálenosti oblasti Monitorovací vrty u odkališť 2011 
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Tab. 1. Data s měřením hladin vrtů HV 103 - 107 od června 2011 do konce roku 2011 

 

 

Závěr 

Z provedených výpočtu vyplývá, že podzemní vody na území firmy FOSFA a.s. jsou 

značně ovlivněny sanačním čerpáním podzemních vod. Toto čerpání neprobíhá pravidelně, 

což značně ovlivňuje režim podzemních vod, který se stále mění. Dokladem toho jsou různé 

poměry u obou popisovaných dat, způsobeny vlivem čerpacích vrtů řady HVS.  

Dalším faktorem je podzemní těsnící stěna, která plní svoji funkci a dokonale uzavírá 

oblast odkališť, její vliv je doložen výpočty s přilehlou skupinou vrtů, kterou také přímo 

ovlivňuje. 
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Abstract 

Distribution of selected natural radionuclides in soil of the district Žiar nad Hronom 
Slovakia like a part of a difficult geological structure of the Western Carpathians is a typical place with 

a different field of radioactivity. The district Žiar nad Hronom belongs to regions which are characteristic by 
their high values of radioactivity in comparison with Slovakia. It is due to a geological background which is 
mostly compound from neovulcanites. In this area were measurement concentrations of Uranium-238, Thorium-
232 and Potassium-40. Consequently, these values were shown by maps which reflect distribution of chosen 
radionuclides. Sequential research was focus on demographic processing. There turned out that in this area is 
increased number of deaths in particular due to malignances. This fact can be affected by natural radionuclides 
which exist in this area. 
 

Keywords: natural radioactivity; radionuclides; health risk of population 

 

Úvod 

Rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou života ľudí, či už vo forme prírodných alebo 

umelých zdrojov. Umelé zdroje v súčasnosti vzbudzujú najväčší záujem, i keď podstatná časť 

ožiarenia populácie pochádza z ionizujúceho žiarenia prírodných zdrojov prítomných 

v zemskej kôre. Prírodné žiarenie je spôsobené dvomi zdrojmi, a to kozmickým žiarením 

a prírodnými rádionuklidmi, ktoré sú prítomné v našom životnom prostredí. Prírodné 

rádionuklidy môžu mať rôzny pôvod, na základe ktorého vyplýva ich rozdelenie na 

kozmogenné, pôvodné primordiálne a rádionuklidy vznikajúce sekundárne (produkty 

premenových radov). Posledné dve skupiny nazývame tiež ako terestriálne, keďže ich pôvod 

je na Zemi [1]. To aký príspevok k celkovej radiačnej záťaže obyvateľstva majú jednotlivé 

typy prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, je znázornený na. 

Ako už bolo spomínané geologické prostredie, je jedným z médií, ktoré je zdrojom 

terestriálnych rádionuklidov. Slovensko ako súčasť zložitej geologickej stavby Západných 

Karpát, odzrkadľuje túto rôznorodosť horninového zloženia aj na mapách koncentrácii 

prírodných rádionuklidov, ktoré môžu mať priamy dopad na zdravie populácie. Zhodnoteniu 
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koncentrácií prírodných rádionuklidov, konkrétne ide o urán-238, tórium-232 a draslík-40, bol 

venovaný predchádzajúci prieskum. Hodnotená bola značná časť stredného a východného 

Slovenska. Nadväzujúci prieskum sa zaoberá najmä demografickému a geologickému 

zhodnoteniu. Ako príklad je uvedený okres Žiar nad Hronom, kde hodnoty spomínaných 

rádionuklidov patria v porovnaný so študovanou oblasťou k jedným z najvyšších. 

Nadväznosťou bude vytvorenie vhodného matematického aparátu, ktorý bude slúžiť na odhad 

potenciálnej radiačnej záťaže obyvateľstva vo vybraných regiónoch SR, a následne rozhodnúť 

či je možné predpokladať zdravotnú ujmu obyvateľov od vybraných rádionuklidov. 

 

Materiál a metódy 

Z gamaspektrometrickej (GSM) databázy územia pokrývajúceho značnú časť 

stredného a východného Slovenska, ktorá bola poskytnutá na základe požiadavky GFÚ SAV 

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, bola vybraná oblasť okresu Žiar nad Hronom. 

GSM prieskum uvedenej oblasti bol realizovaný v sieti, ktorej mierka je 1:200 000. 

Referenčné vzorky (RV) boli rozdelené v sieti 3 x 3 km (9km2 pripadal na 1 RV)  [2]. Územie 

záujmovej oblasti a polohy RV (biele krížiky v mape) znázorňuje ,,Obr. 1“. 

 

 

 
Obr. 1. Študovaná oblasť okresu Žiar nad Hronom s polohami referenčných vzoriek (zmeraných bolo na 

danom území 317 RV) 
 

GSM databáza obsahuje údaje o koncentráciách ekvivalentného uránu a tória (eU, 

[ppm]; eTh, [ppm]), koncentráciach draslíka (K,[%]), hodnoty dávkového príkonu gama 

žiarenia  (D° a, [nGy.h-1]) a ďalšie nevyhnutné popisné údaje. Dáta boli v predchádzajúcom 
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výskume prekonvertované na hmotnostné aktivity v [Bq.kg-1] a príkon absorbovaných dávok 

žiarenia [nGy.h-1]. Výsledky koncentrácií jednotlivých rádionuklidov pre okres Žiar nad 

Hronom sú uvádzané už v prepočítaných jednotkách. Následné boli spracované základné 

štatistické parametre pre jednotlivé obce, a to  počet meraných bodov, maximum, minimum, 

priemerné hodnoty, rozsah hodnôt, štandardná odchýlka a koeficient variácie. V ,,Tab.1“ sú 

uvedené základné štatistické parametre pre celú oblasť spoločne. 

 

Tab. 1. Základné štatistické parametre popisujúce oblasť okresu Žiar nad Hronom pre jednotlivé 
koncentrácie prírodných rádionuklidov a pre hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia 

 

Štatistické parametre Urán Tórium Draslík 
Dávkový príkon 
gama žiarenia 

Maximum 145,73 117,74 1345,90 176,90 

Minimum 9,88 1,22 31,30 19,80 

Priemerná hodnota 50,99 42,18 476,17 69,60 

Smerodajná odchýlka 22,23 18,28 200,59 27,60 

Variačný koeficient 0,44 0,43 0,42 0,40 

 

 

Ďalší krok spočíval v demografickom spracovaní vybranej oblasti. Pre štatistické 

spracovanie bola použitá databáza Štatistického úradu SR [3]. Štatisticky bolo územie 

spracované za posledných päť rokov, pričom sa brali do úvahy nasledujúce parametre- počet 

obyvateľov, počet úmrtí a príčiny úmrtia, z ktorých boli vybrané kardiovaskulárne, úmrtia na 

zhubné nádory (ZN) všeobecne, ZN tráviaceho traktu, ZN dýchacieho traktu. 

 

Výsledky a diskusia 

Súčasný geologický podklad okresu Žiar nad Hronom je výsledkom predovšetkým 

formovania Kremnický vrchov, Štiavnického stratovulkánu a pohoria Vtáčnik. Ústredný vplyv 

v danej oblasti majú predovšetkým Kremnické vrchy, ktoré sú tvorené viacerými 

geologickými jednotkami. Ide najmä o paleoaplínske jednotky Západných Karpát, ktoré sú 

zastúpené horninami tatrika, veporika a hronika. Taktiež sú tu zastúpené horniny 

centrálnokarpatského paleogénu, vulkanity a sedimenty miocénu a nakoniec pliocénne 

a kvartérne uloženiny [4]. Dominantný podiel vulkanitov vo vybranom území sa odzrkadľuje 

aj na koncentráciách prírodných rádionuklidov. Na ,,Obr. 2 “ môžeme vidieť, že najvyššie 

hodnoty sú viazané práve na neovulkanity Kremnických vrchov. a rovnako tak aj na 

hodnotách dávkového príkonu gama žiarenia. 
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Obr. 2. Mapy distribúcie hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov: 

 a) urán-238, b) tórium-232 a c) draslík-40 
 
 

Detailnejší popis územia znázorňuje ,,Tab. 2“, ktorá nesie informácie, kde boli 

namerané najvyššie a najnižšie hodnoty, konkrétna nameraná hodnota koncentrácie 

príslušného prírodného rádionuklidu a akému typu horniny prislúchajú namerané 

koncentrácie. 

 

Tab. 1. Tabuľka vybraných štatistických parametrov minimum a maximum okresu ZH, miesta kde boli 
tieto hraničné hodnoty koncentrácií vybraných prírodných rádionuklidov namerané a aký je ich 

pravdepodobný zdroj v horninovom prostredí 
 

Min Obec Typ horniny Min Obec Typ horniny Min Obec Typ horniny

Max Obec Typ horniny Max Obec Typ horniny Max Obec Typ horniny

Draslík-40 [Bq.kg¯¹]

31,3 Vyhne sivé lavicovité a 

masívne dolomity

1345,9 Vyhne
intrúzie biotiticko-

amfibolického 

andezitu

Vyhne
sivé lavicovité a 

masívne 

dolomity

117,7 Jastrabá
lávové prúdy 

ryolitov
145,7 Slaská

trubínske súvrstvie - 

kosorínske vrstvy: 

piesčité íly, lignity, uhlie

1,29,9 Kremnica
vulkanické brekcie 

pyroxénických 

andezitov

Urán-238 [Bq.kg¯¹] Tórium-232 [Bq.kg¯¹]

 

 

Najlepšiu predstavu o rozložení vybraných rádionuklidov daného územia podávajú 

hodnoty príkonu absorbovanej dávky gama žiarenia D°
a [nGy.h-1]. Oblasť okresu Žiar nad 

Hronom bola hodnotená na základe Smernice MŽP SR č. 1/2000-3 [5], ktorá zahŕňa 

kategorizáciu úrovní prírodnej rádioaktivity. Výsledkom je mapa vybraného územia (,,Obr. 

3“), z ktorej je zrejmé, že vybrané územie sa nachádza v poli so zvýšenou prírodnou 

rádioaktivitou. Toto rozloženie prírodných rádionuklidov je pravdepodobne spôsobené typom 

hornín, ktoré sa na danej lokalite nachádzajú. Ako už bolo spomínané, ide najmä 

o neovulkanity, konkrétne neovulkanity Kremnických vrchov. 
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Obr. 3. Mapa príkonu absorbovaných dávok okresu Žiar nad Hronom so stupnicou hodnotiacou výšku 
rádioaktivity územia. Tabuľka vpravo mapy popisuje najvyššie a najnižšie koncentrácie prírodných 

rádionuklidov a horniny, ktoré sú pravdepodobne ich zdrojom 
 
 

Následne bola urobená základná demografia, ktorá poukazuje na fakt, že počet 

obyvateľov v danom regióne klesá, čo môže byť ovplyvnené viacerými faktormi, ako 

napríklad migrácia obyvateľstva a pod. Avšak, taktiež boli spracované údaje príčin úmrtnosti, 

kde je vidieť nárast úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ZN všeobecne, ZN tráviaceho traktu 

a taktiež dýchacieho traktu. Ako príklad uvádzame graf príčin úmrtnosti žien v rokoch 2009-

2013 (,,Obr. 4 “). 

 
 

Obr. 4. Graf prí čin úmrtností žien v okrese Žiar nad Hronom- porovnanie za obdobie 2009-2013 
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Záver 

Prírodná rádioaktivita, ako neoddeliteľná súčasť životného prostredia, je podmienená 

prítomnosťou širokého spektra prírodných rádionuklidov. Podstatný význam majú len 

niektoré rádionuklidy obsiahnuté v horninách, ktoré môžu pri ich vyšších koncentráciách 

ovplyvňovať zdravie obyvateľstva.  

Vzhľadom na rôznorodosť rádionuklidov prítomných v geologickom podloží, okres 

Žiar nad Hronom patrí k častiam Slovenska s vyššími hodnotami prírodných rádionuklidov. Je 

to pravdepodobne odozva geologického podložia, v ktorom sa študovaná oblasť nachádza- 

oblasť s prítomnosťou neovulkanitov. Zvýšené koncentrácie vybraných rádionuklidov 

nabádajú k otázke, či je možné očakávať potenciálnu radiačnú záťaž obyvateľstva vo vybranej 

oblasti. Na základe demografického spracovania je zrejmé, že v danej oblasti klesá počet 

obyvateľov. Taktiež je vidieť, že sa zvýšil počet úmrtí na nádorové ochorenia. Tento fakt 

môže byť podmienený viacerými faktormi, ako sú genetické predispozície, fajčenie, životný 

štýl a podobne. Avšak prírodná rádioaktivita môže rovnako prispieť k zdravotnej ujme 

obyvateľstva v rizikových oblastiach. To či existuje ohrozenie zdravia obyvateľstva 

podmienené prítomnosťou prírodných rádionuklidov vo vybranej oblasti bude predmetom 

nasledujúceho výskumu. 

 

Poďakovanie 

Práca bola podporená projektom Vega 0141/15. 

 

Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Hůlka J. (2000) Přírodní radioaktivita a její rozdělení. In: Klener V. (ed.) Principy a 

praxe radiační ochrany. SÚJB, Praha, p. 499 

[2] Geologický informačný systém – GeoIS, podsystém Geofyzika (2005 – 2013). Štátny 

geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

[3] Štatistický úrad Slovenskej republiky [Citované: 11. február 2015] < www.statistics.sk> 

[4] Kočický D., Špilárová I, Švec P. et al. (2013) Regionálny územný systém ekologickej 

stability okresu Žiar nad Hronom. (Záverečná práca) ESPRIT, s.r.o., Banská Štiavnica 

[5] Smernica MŽP SR č.1/ 2000‒3 zo 4.1. 2000 na zostavenie a vydávanie máp prírodnej a 

umelej rádioaktivity v mierke 1:50 000 

1325



Využitie diaľkového prieskumu Zeme na monitorovanie zosuvného územia  
 

Michaela Repková, Kristína Bátorová 
 

Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta, Katedra inžinierskej geológie, 
Mlynská dolina G, 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika; 

michaelarepkova1@gmail.com 
 
 

Abstract 

The use of remote sensing techniques for monitoring of the landslides. 
The remote sensing is one of the most convenient methods for monitoring the Earth's surface 

deformations that occur due to adverse geological and climatic conditions of the area. In 2010 a large-scale 
landslide area was mobilized with catastrophic consequences in Nižná Myšľa in the eastern part of Slovakia. The 
activation of landslide hazard was mainly caused by inappropriate urban construction, poor geological conditions 
and also by unusually high amount of precipitation, which was during the period from 10.5.2010 to 5.7.2010 well 
above the average. 
 

Keywords: landslides, remote sensing, monitoring, PSInSAR, Nižná Myšľa 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre zhodnotenie deformačných štruktúr zemského povrchu, ktoré sa vyskytujú na 

rozsiahlom území so zložitou geologickou stavbou je najefektívnejšie, nie len z finančného 

hľadiska, využitie techník diaľkového prieskumu Zeme. Jednou z najnovších metód vhodných 

na daný účel je satelitná radarová interferometria (z angl.: „Interferometry Synthetic Aperture 

Radar“ - InSAR) a technológia stálych odrazových bodov (z angl. : „Permanent Scatterer 

InSAR“ - PSInSAR). Metóda je založená na softvérovom spracovaní satelitných snímok 

zemského povrchu a ich následnou analýzou a verifikáciou dosiahnutých výsledkov v teréne. 

Monitoring zosuvov a iných svahových porúch, ktoré patria k plošne najrozšírenejším 

a z celospoločenského hľadiska najobávanejším geodynamickým procesom, sa vykonáva v 

rámci samostatného podsystému. Na Slovensku sa úloha rieši od roku 1993 a v niektorých 

základných aspektoch nadväzuje na predchádzajúci, časovo i frekvenčne ohraničený 

monitoring stavu viacerých známych zosuvných lokalít. Na monitorovaní svahových 

deformácií sa podieľa viacero organizácií z oblasti výskumu i praxe, tak, ako aj Katedra 

inžinierskej geológie na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Okrem kontinuálnej terénnej registrácie zmien zemského povrchu do mapových 

podkladov, možno používané inštrumentálne metódy monitoringu zosuvov na základe [1] 

rozdeliť do troch základných skupín:  

a) merania zmien na povrchu zosuvov,  
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b) merania podpovrchové, 

c) a režimové  pozorovania.  

K prvej základnej skupine inštrumentálnych metód monitoringu zosuvov radíme aj 

rôzne metódy diaľkového prieskumu Zeme, nakoľko sú založené na meraní pohybu 

pozorovacích bodov bodového poľa rôznymi geodetickými metódami. Príspevok pojednáva o 

monitorovaní svahových deformácií pomocou satelitnej radarovej interferometrie, ktorá 

využíva interferenciu elektromagnetického vlnenia vyslaného z radaru so syntetickou clonou. 

Dištančné metódy sa bežne využívajú pre štúdium geomorfológie a topografie svahových 

pohybov – zosuvov pôdy [2]. 

 

Materiál a metódy 

Neustály progres v spracovaní, interpretácií a analýze družicových snímok nám 

umožňuje detekciu deformačných štruktúr zemského povrchu pomocou jednej z najnovších 

technológií satelitnej radarovej interferometrie. Pomocou tejto metódy sme schopní určiť 

veľkosť pohybu georeferencovaných objektov s dobrou odrazovou schopnosťou v danom 

časovom období. Na základe posúdenia zmeny polohy objektov s dobrou odrazovou 

schopnosťou je možné stanoviť veľkosť deformácií zemského povrchu a tak možno zostaviť 

prognózu ďalšieho vývoja pozorovaného javu, ako aj sprievodných javov vyskytujúcich sa v 

záujmovej oblasti [3].  

Pre monitorovanie deformácií zemského povrchu pomocou technológie stálych 

odrazových bodov, boli využité satelitné snímky zo satelitu ENVISAT, ktorý snímal zemský 

povrch po vzostupnej obežnej dráhe.  

 

Výsledky a diskusia 

Najrelevantnejšie výsledky z monitorovania oblastí na základe využitia metódy 

satelitnej radarovej interferometrie, je možné dosiahnuť historickou analýzou satelitných 

snímok získaných z nosiča ENVISAT, ktorý prelietaval ponad oblasť záujmu v stúpajúcom 

smere (ASCENDING ENVISAT). Pre ukážku je na obr. 1 znázornený výsledok spracovania 

štandardnej odchýlky zo spracovaných datasetov satelitných snímok, ktoré pochádzajú zo 

snímania zemského povrchu v zostupnej (obr. 1) aj zo vzostupnej (obr.2) obežnej dráhe 

satelitu .  
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Obr. 1. Znázornenie štandardnej odchýlky zo snímok zo vzostupnej obežnej dráhy 

 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. 2. Znázornenie štandardnej odchýlky zo snímok zo zostupnej obežnej dráhy 
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Vďaka porovnaniu satelitných snímok, je možné v najlepšej miere identifikovať 

objekty s dobrou odrazovou schopnosťou, ktoré sa vyskytujú v oblasti záujmu. Na základe 

dlhodobého monitoringu objektov so stálou odrazovou schopnosťou, tak možno zhodnotiť 

stabilitu predmetného územia.   

Pre posúdenie stabilitných pomerov záujmovej oblasti, ktorá sa vyskytuje v obci Nižná 

Myšľa, boli prevzaté hodnoty rýchlosti pohybu v závislosti od priamej viditeľnosti lúča zo 

vzdialenostne najbližšie situovaného objektu s dobrými odrazovými schopnosťami 

elektromagnetického vlnenia. Ako najbližší stály odrazový bod pre zhodnotenie stability 

záujmovej oblasti bol stanovený  rodinný dom v obci Nižná Myšľa. Budova, označená za tzv. 

referenčný objekt, sa pohybuje priemernou rýchlosťou 1.32 mm/rok. Maximálna veľkosť 

deformácie objektu, počas celej doby monitorovania je -5.77 mm. Tento údaj predstavuje 

subsidenciu objektu v rámci sledovaného obdobia. Čo nám dokazuje pokles záujmovej oblasti 

a teda výskyt zosuvu. 

 

Záver 

Výsledky získané zo spracovania historickej analýzy satelitných snímok pomocou 

technológie PSInSAR je možné vizualizovať v prostredí GIS, čo je znázornené na obr. 3. 

Podkladovú mapu tvorí aktualizovaná mapa zosuvov SR získaná z [4]. Objekty s dobrou 

odrazovou schopnosťou, ktoré sa vyskytujú v oblasti záujmu predstavujú predovšetkým 

obytné budovy. Nakoľko Nižná Myšľa predstavuje obec s veľkou zástavbou, ktorá bola 

postihnutá svahovou deformáciou, táto lokalita predstavuje jednu z najvhodnejších oblastí 

záujmu, ktoré je možné monitorovať pomocou technológie PSInSAR.  
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Obr. 3. Výstup z PSInSAR analýzy v prostredí GIS 
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Abstract 

Ordovician acidic metavolcanics of the Eastern Southalpine basement: subsolidus alkali elements 
mobility, magmatic affinity and geodynamic environment 

Acidic metavolcanics from the Eastern Southalpine metamorphic basement were affected by relatively 
low rate of alkali elements mobilization. The most altered seems to be Levico area affected by K-metasomatism, 
Na- and Mg-alteration are scarce. The volcanics were probably (according to the model from Bergslagen ore 
province) a part of the low-T hydrothermal system in greater distance from the intrusion centre. The Th/Yb vs 
Zr/Y diagram shows calc-alkaline magmatic affinity with moderate variability in source material.The 
geodynamic environment was determined with the use of re-evaluated diagrams Ta/Yb vs Th/Yb and Yb vs 
Th/Ta respectivelly. They imply active continental margin origin of the volcanites, with the samples of Comelico 
showing certain similarity to the volcanics from Japan, the Cima d´Arzon samples resemble Chilean Andes. A 
part of the samples in the field of within-plate volcanic zone could be interpreted as a result of the back-arc basin 
spreading. 

 
Keywords: Ordovician; acidic metavolcanics; Eastern Southalpine basement 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Acídne produkty ordovického vulkanizmu možno nájsť v mnohých častiach Európy: 

v rámci Východných a Západných Karpát, „Grauwackenzone“ Východných Álp, súčasť 

juhoalpského fundamentu, na Sardínii, Sicílii a inde. Podľa všetkého ide o produkty 

vulkanických oblúkov na okraji Gondwany [cf. 1], následnými tektonickými procesmi zložito 

rozčlenené a metamorfované. Predkladaný príspevok sústreďuje pozornosť na juhoalpskú 

oblasť. Výsledky výskumu acídnych vulkanitov a vulkanoklastík (tradične označovaných ako 

porfyroidy) z tejto oblasti podávajú práce [2, 3, 4]. Problematike subsolidovej mobilite alkálií 

je v nich venovaná pozornosť len okrajovo. Cieľom našej práce je preto podať hlbšie 

vyhodnotenie základných prejavov týchto procesov s aplikovaním metód geochemického 

výskumu hydrotermálnych alteračných procesov, porovnávajúc šesť reprezentatívnych 

oblastí. Zároveň sme aplikovali novšie metódy pre stanovenie magmatickej afinity a 

geodynamického prostredia ich vzniku. Príspevok tiež nadväzuje na našu prácu venovanú 

analogickým horninovým typom z gelnickej skupiny gemerika (Západné Karpaty), kde sme 

aplikovali identické metódy vyhodnotenia hydrotermálnych alteračných procesov v príspevku 

[5].  
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Geológia 

Skúmané acídne metavulkanity a metavulkanoklastiká sú súčasťou vulkano-

sedimentárneho komplexu z východnej časti juhoalpského fundamentu, kde tvoria mocné 

polohy v paleozoických fylitoch. Vek vulkanitov bol stanovený konvenčnou U-Pb metódou 

datovania zirkónov na dvoch vzorkách z oblasti Comelico na 479 ± 8 a 485 ± 8 Ma [3], čo je 

potvrdením ich príslušnosti k ordovickému magmatizmu. Rb-Sr a 40Ar/39Ar datovanie [4] 

poukazuje na variskú metamorfózu, pričom horninové komplexy vyskytujúce sa v súčasnosti 

na eróznej báze odpovedajú fácii zelených bridlíc s nárastom metamorfného stupňa smerom 

severozápadne a západne k chloritovej (oblasť Comelico), biotitovej (Levico, Cima d´Arzon) 

až almandínovej zóne (Val Sarentino) [2].  

Detailnejšiu petrografickú a mineralogickú charakteristiku podáva Meli v práci [2], 

pozorovaná bola magmatická minerálna asociácia: kremeň, K-živec, plagioklas, ilmenit, 

biotit, apatitt a zirkón (lepšie zachovaná iba vo vzorkách z Comelico). V dôsledku alterácií 

bol plagioklas zmenený na albit + epidot +/- svetlá sľuda (sericit), mobilizácia alkálií má za 

následok vznik šachovnicového albitu z pôvodne K-živcov. Relikty biotitu sú zachované 

zriedkavo, spravidla je nahradený chloritom a Fe-Ti oxidmi. Vo vzorkách z Levico 

a Comelico sú zachované i relikty granátu. Metamorfnú asociáciu predstavuje chlorit 

(Comelico), biotit (Agordo, Arzon, Levico a Funes) a granát (Val Sarentino). Vulkanity boli 

klasifikované ako prevažne dacity až ryodacity s menším zastúpením ryolitových členov. Ich 

petrografické a geochemické znaky sú v súlade s anatektickým pôvodom magiem 

vzniknutých parciálnym tavením metapelitov [2]. 

 

Materiál a metódy 

Prevažná časť použitých analýz  sú nepublikované údaje jedného zo spoluautorov 

(prof. Meli), ktorého ďalšie práce sú hlavným zdrojom informácií o skúmaný. Jedná sa o 

vzorky zo šiestich reprezentatívnych oblastí: Val Sarentino, Val di Funes, Levico, Cima 

d´Arzon, Agordo a Comelico (odlíšené na diagramoch samostatným symbolom), tvoriace 

súbor vyše 200 analýz. Hodnoty celohorninových geochemických analýz boli stanovené 

metodikou XRF resp. ICP-MS, výberu vzoriek vhodných na analýzy predchádzalo dôsledné 

petrografické štúdium [2].  

Výsledky z práce [2] sme tu rozšírili o komplexnejšie zhodnotenie zmien v obsahoch 

hlavných prvkov acídnych metavulkanitov a metavulkanoklastík ako výsledku 

hydrotermálne-metasomatických premien sledovaných hornín, predovšetkým pokiaľ ide o 

správanie sa prvkov Na, K a Mg. Použité na to boli klasické [cf. 6] i niektoré novšie metódy 
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[cf. 7, 8, 9, 10] geochemického výskumu alteračných procesov. Ide o overené diagramy 

zostavené práve za účelom skúmania metasomatickej premeny, ktorými skúmame správanie 

sa mobilných prvkov a trendy zmeny ich koncentrácií od nezmenených magmatitov až po 

alterované typy. Následne sme tiež testovali príslušnosť hodnotených vzoriek 

k petrogenetickým provinciám s použitím Zr/Y vs Th/Yb diagramu [11], predstavujúci 

náhradu klasického AFM diagramu pre alterované horniny. Geodynamické prostredie sme 

stanovili použitím Ta/Yb vs. Th/Yb  a Yb vs. Th/Ta diagramov podľa [12]. 

 

Geochémia  

Kým TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO a P2O5 vykazujú zjavné negatívne korelácie s obsahmi 

SiO2, Na2O, K2O i CaO prejavujú väčší rozptyl, čo naznačuje ich mobilitu [2]. Dobrým 

indikátorom uplatnenia K- resp. Na-metasomatózy je diagram 100K2O/Na2O+K2O vs. 

Na2O+K2O [6] – (Obr. 1). Pomerne značná časť vzoriek z dostupných analýz sa zdá mať 

relatívne zachované pôvodné magmatické obsahy alkálií. Bola však identifikovaná 

aj prítomnosť K-metasomatózy (predovšetkým v rámci sérií Levico a Agordo), Na-

metasomatóza je evidentná v niekoľkých vzorkách série Val Sarentino, čo je zjavné aj z 

diagramu so Spitz-Darlingovým indexom (Al2O3/Na2O vs. Na2O) podľa [7], ktorý zároveň 

indikuje stratu Na vo vzorkách z oblasti Levico.  

 

 

 
Obr. 1. Magmatické spektrum na testovanie mobility alkálií podľa [6].  

Hodnoty analýz acídnych metavulkanitov a ich metavulkanoklastík zo šiestich sérií východnej časti 
juhoalpského fundamentu. Zdroj údajov: Meli (nepublikované analýzy) 
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Prítomnosť K-metasomatózy popri celkovo dominujúcich slabo alterovaných členoch 

je evidentný z ternárneho diagramu MgO-Na2O-K2O podľa [8] – (Obr. 2), vypracovaného pre 

hodnotenie HT-metasomatickej alterácie v oblasti Bergslagenu v strednom Švédsku. Diagram 

navyše indikuje aj prítomnosť Mg-metasomatózy na niekoľkých vzorkách série Val di Funes. 

 

 

 
Obr. 2 Ternárny MgO-Na2O-K 2O diagram podľa [8]. Zdroj údajov: Meli (nepublikované analýzy) 

 
 

Korelácia obsahov K2O v skúmaných horninách s alteračným indexom (A.I.) 

100(K2O+MgO)/(Na2O+K2O+CaO+MgO) podľa [9] je najlepšia v prípade série Levico, pre 

obsahy Na2O je tu evidentná opačná (negatívna) korelácia. V prípade diagramu A.I. vs. 

TiO2/Al 2O3 (kde pomer oxidov Ti a Al bol zvolený vzhľadom na ich predpokladanú 

najmenšiu mobilitu spomedzi všetkých hlavných prvkov) korelácia nie je evidentná. Diagram 

A.I. vs. C.C.P.I. podľa [10] – (Obr. 3), kde C.C.P.I. je chloritovo-karbonátovo-pyritový index, 

umožňuje  špecifikovať typy zúčastnených alterácií vzhľadom k novoutvoreným minerálnym 

asociáciám. Pomerne značná časť vzoriek leží v poli nealterovaných vulkanitov, viaceré 

spadajú do poľa K-živcovej alterácie resp. sericitizácie, menšia časť naznačuje albitizáciu.   

Vzhľadom k pozorovaným premenám boli vulkanity klasifikované ako dacity až 

ryodacity, (menej ryolity) na základe Nb/Y vs Zr/TiO2 diagramu podľa Winchester a Floyd 

(1977) [2]. Diagram Th/Yb vs. Zr/Y upravený autormi [11] – (Obr. 4) indikuje príslušnosť 

vulkanitov k vápenato-alkalickej sérií a zároveň naznačuje variabilitu v zdrojovom materiáli. 
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Obr. 3. Diagram alteračný index (A.I.) vs. chloritovo-karbonátovo-pyritový index (C.C.P.I.) podľa [10], 

pričom A.I. = 100*(K2O+MgO)/(K2O+MgO+CaO+Na2O, CCPI=100*(Fe2O3
T+MgO)/(Fe2O3

T+MgO+K2O+Na2O 
Zdroj údajov: Meli (nepublikované analýzy) 

 

 

 
Obr. 4. Th/Yb vs. Zr/Y diagram na určenie magmatickej afinity (podľa [11]) - hodnoty analýz acídnych 

metavulkanitov a ich metavulkanoklastík zo šiestich sérií východnej časti juhoalpského fundamentu.  
Zdroj údajov: Meli (nepublikované analýzy) 

 
 

Geodynamické prostredie vzniku sledovaných vulkanitov bolo stanovené podľa 

diagramov Ta/Yb vs. Th/Yb a Yb  vs. Th/Ta podľa [12] – (obr. 5), vulkanity v týchto 

diagramoch spadajú prevažne do poľa aktívnych okrajov kontinentu. 
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Obr. 5. a) Ta/Yb vs. Th/Yb diagram (podľa Pearce, 1983) upravený autormi [12]; b) Yb  vs. Th/Ta 

diagram podľa [12] na diskrimináciu geodynamického prostredia - hodnoty analýz acídnych metavulkanitov 
a ich metavulkanoklastík zo šiestich sérií východnej časti juhoalpského fundamentu.  

Zdroj údajov: Meli (nepublikované analýzy) 
 

Diskusia 

Vychádzajúc z geochemického testovania možno konštatovať, že pomerne veľká časť 

sledovaných analýz obsahov hlavných prvkov (hlavne alkálií) zrejme odpovedá  pôvodnému 

magmatickému zloženiu týchto horninových typov, na rozdiel od našich zistení o významnom 

zastúpení metasomovaných hornín v oblasti gelnickej skupiny gemerika v Západných 

Karpatoch [5]. Relatívne najzachovanejšími sa javia horniny série Comelico, ich zloženie 

naznačuje vysokodraselný charakter (cca 4 % K2O) pôvodných vulkanitov. Zároveň sa 

prejavili aj rozdiely medzi sledovanými sériami s  prejavmi subsolidovej mobility alkalických 

prvkov prítomnými v časti hodnoteného súboru analýz. Z diagramu podľa [6] - (Obr. 1) je 

zrejmé, že tieto premeny mali prevažne charakter K-metasomatózy. Absenciu výraznejších 

členov Na- a Mg-metasomatózy je možné vysvetliť aplikovaním modelu z oblasti Bergslagen 

vo Švédsku [cf.13] kde oblasti s prevládajúcou Na-, K- alebo Mg-metasomatózou sú rôznymi 

časti pôvodného hydrotermálneho systému, pričom K-metasomatóza je pravdepodobne jeho 

nižšie teplotnou časťou vo väčšej vzdialenosti od intrúzií. Diagram podľa [10] – (Obr. 3) 

naznačuje, že K-metasomatóza sa uplatňuje zrejme zatlačovaním primárneho plagioklasu 

a možno aj vulkanického skla hlavne K-živcom a svetlou sľudou (predovšetkým v rámci 

vzoriek z oblasti Levico), prípadne chloritizáciou biotitov. Naproti tomu nárast obsahu Na je 

spojený s tvorbou albitu (hlavne Val Sarentino). Suma Na2O+K2O nebola výrazne 

ovplyvnená, čo spolu s dobrou negatívnou koreláciou Na2O vs. K2O zrejme odráža lokálnu 

rovnováhu spôsobenú výmenou alkálií a rastom mikroklínu alebo šachovnicového albitu [2]. 
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Z diagramu Th/Y vs. Zr/Y na určenie magmatickej afinity [11] sú evidentné určité odchýlky 

v zdrojovom materiáli medzi porovnávanými súbormi vzoriek: síce všetky vzorky spadajú do 

poľa vápenato-alkalickej série, relatívne bližšie k prechodnému charakteru sa javia mať 

vzorky z Val Sarentino a Levico. Geodynamické prostredie bolo stanovené s použitím 

diagramov podľa Pearce (1984) (in [2]) ako prechodné medzi VAG a syn-COLG, v menšej 

miere WPG, napriek nejednoznačnosti bolo celkovo vylúčené anorogenické tektonické 

prostredie [2]. Nami použité diagramy upravené autormi [12] – (Obr. 5) naznačujú, že 

dominujú vulkanity aktívnych okrajov kontinentov pripomínajúce (hlavne v prípade Cima 

d´Arzon) oblasť severnej a čílskej oblasti Ánd, resp. japonského oblúka (najmä vzorky 

z oblasti Comelico). Menšia časť vzoriek spadajúca do poľa vnútroplatňových vulkanických 

zón je zrejme odrazom otvárania zaoblúkového bazéna a pripomínajú vulkanity z Nového 

Mexika [cf. 12]. 

 

Záver 

Acídne metamorfované vulkanity a vulkanoklastiká typu porfýroidov z východnej 

časti juhoalpského fundamentu celkovo vykazujú pomerne nízku mieru subsolidových 

premien alkalických prvkov. Identifikovaná bola predovšetkým K-metasomatóza (najmä 

oblasti Levico a Agordo), čo v súlade s modelom z provincie Bergslagen [13] možno 

interpretovať ako dôsledok príslušnosti k nízkoteplotnej časti hydrotermálneho systému s 

väčšou vzdialenosťou od magmatických intrúzií. Hodnotenie magmatickej afinity podľa [11] 

poukazuje na príslušnosť k vápenato-alkalickým sériám. Geodynamické prostredie vzniku 

stanovené novšími diagramami [12] naznačuje pôvod vulkanitov v oblasti aktívneho okraja 

kontinentu, prípadne ensialického oblúka typu Japonského oblúka, len malá časť vzoriek 

spadá do poľa vnútroplatňových vulkanických zón a ako také sú zrejme výsledkom riftingu na 

okraji kontinentov. 
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Abstract 

Palaeogeography and palaeoecology of Neogene sediments profile in the quarry in Devínska Kobyla 
(Preliminary results) 

In this paper we present preliminary results of the research on palaeogeographic and palaeoecologic 
profile of Badenian marine and river sediments in the quarry on the slope of Devínska Kobyla. The quarry which 
the samples were taken from was active since the Middle Ages. In the quarry Badenian sediment with thickness 
of about 30 m can be traced. Those sediments can be arranged in the profile. The quarry is located in Devínska 
Kobyla near the village of Devín at an altitude of 295 - 325 m.a.s.l.  The research method was microscopic 
analysis. We followed clasts abundance, species and abundance of fossils, as well as the particle size and size of 
the fragments. The results show that at the bottom of the profile marine sediments (deeper littoral) are located. 
Above them there are fluvial sediments indicating approaching of the coast. Over the river sediment marine 
sediments (littoral) were found again. 
 

Key words: Devínska Kobyla; palaeogeography; palaeoecology; Neogene; sedimentary rocks 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V okolí Bratislavy sa nachádza viacero historických kameňolomov založených 

v neogénnych sedimentoch (obr. 1). Dôvodom ich ťažby bolo získanie kameňa na kamenárske 

výrobky, príp. sochy pre ich pevnosť a zároveň ľahkú opracovateľnosť. Vzhľadom na ich 

význam sú už dlhšie obdobie predmetom výskumu geológov. 

V našom doterajšom výskume sme sa zamerali na výskum bádenských morských 

a riečnych sedimentov z historického kameňolomu na svahu Devínskej Kobyly so zameraním 

na paleoekológiu a sedimentológiu. Kameňolom, z ktorého boli odobraté vzorky bol činný od 

stredoveku. V celom kameňolome môžeme sledovať bádenské sedimenty v hrúbke cca 30 m. 

Uvedené sedimenty sa dajú usporiadať do profilu. Kameňolom sa nachádza na Devínskej 

Kobyle pri obci Devín v nadmorskej výške 295 až 325 m n. m. Jeho poloha je zrejmá 

z ortofotosnímky (obr. 2).  
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Obr. 1 Historické kameňolomy v okolí Bratislavy (Zdroj: Pivko, poskytnutá prezentácia) 

 

 

 
Obr. 2 Poloha historického kameňolomu na Devínskej Kobyle (Zdroj: Google Earth) 
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Materiál a metódy 

Terénny výskum spočíval v odobratí vzoriek na mikroskopickú (mikrofaciálnu) 

analýzu z odkrytej časti kameňolomu. Z odobratých vzoriek sa vyhotovili výbrusy. V rámci 

mikroskopickej analýzy sme sledovali početnosť klastov, druhy a početnosť fosílií, takisto aj 

zrnitosť a veľkosť obliakov. Analyzovali sme celkovo 21 výbrusov (obr. 3). Na záver 

nasledovala interpretácia z hľadiska paleoekológie a paleogeografie.  

 

 
Obr. 3 Príklady fosílií nachádzajúcich sa v analyzovaných sedimentárnych horninách 

 

Mikrofaciálna analáza je veľmi často používaná metóda v sedimentológii. Mikrofácia 

je definovaná ako súbor mikroskopických znakov sedimentárnych karbonatických hornín, 

ktoré umožňujú interpretovať podmienky sedimentácie a diagenézy [1]. Pôvodcom štúdia 

mikrofácii bol Cuvillier [2]. Podľa neho mikrofácia zodpovedá asociácii mineralogických 

a paleontologických znakov tvrdých alebo umelo spevnených hornín na mikroskopickej 

úrovni. Významnou prácou dokumentujúcou súčasný stav v mikrofaciálnej analýze je dielo 

Flügela [3]. Štúdium výbrusov spája hľadisko litologické i paleontologické a dobre vystihuje 

vzťahy organických zvyškov a ich okolia. Pre kvantitatívnu charakteristiku mikrofácií je 

možné použiť planimetrické analýzy. Môžu sa sledovať variácie zložiek, ich počet na 
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jednotku plochy výbrusu, ich veľkosť, percentuálne zastúpenie minerálov a pod. Taktiež je 

možné sledovať iba konštantnosť určitých mikrofaciálnych prvkov vo vyčlenených typoch 

hornín, čiže koľko percent výbrusov obsahuje sledovaný mikrofaciálny prvok [1]. Na 

identifikáciu minerálov sa využívajú ich optické vlastnosti, ktoré sú opísané vo viacerých 

dielach [4], [5].  

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky podávame v grafickej forme, z ktorej je zrejmý podiel jednotlivých 

komponentov vo výbruse. Zrnitosť a maximálnu veľkosť obliakov vo výbrusoch je možné 

vyčítať z obr. 4. Obr. 5 podáva výsledky analýzy klastických komponentov vo výbrusoch, obr. 

6 podiel fosílií vo výbrusoch. Prvú predbežnú interpretáciu poskytuje obr. 7. 

 

 

Obr. 4 Zrnitosť a maximálna veľkosť obliakov vo výbrusoch 
 

1343



 
Obr. 5 Výsledky mikroskopickej analýzy výbrusov – podiel klastických komponentov 

 

 
Obr. 6 Výsledky mikroskopickej analýzy výbrusov – podiel fosílií 
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Obr. 7 Predbežná interpretácia výsledkov mikroskopickej analýzy výbrusov  

sedimentov z Devínskej Kobyly 
 

Spodných  6 metrov profilu tvoria sedimenty hlbšej pláže s hrubozrnným  pieskovcom 

s rozptýlenými obliakmi a zriedkavými polohami drobnozrnných zlepencov – pravdepodobne 

sediment silných búrok. Hybridné pieskovce sú trojzložkové, zložené zo siliciklastických 

minerálov (hlavne kremeň) a hornín (kremence, bridlice), karbonátov (vápence a dolomity) 

a fosílií, z ktorých prevažujú koralinné riasy, menej je foraminifer s hyalinnou a porcelánovou 

schránkou, ježoviek, machoviek a lastúrnikov.   

Na pieskový substrát sa prichytili riasové hľúzky a vytvorili malý ríf hrubý cca pol 

metra, ktorý je v nadložnom metri už rozrušený. Do nadložia sa opakuje cca 10 m hybridný 

pieskovec s rozptýlenými obliakmi a ojedinelými polohami zlepencov. V profile sa 

približujeme k pobrežiu, a preto má sediment charakter zlepenca (cca 2 m). V nadloží sa 

nachádza hrubozrnný pieskovec až drobnozrnný zlepenec v hrúbke cca 4 m, v ktorom sú dve 

polohy obohatené o riasové hľúzky. Nad tým sa nachádza cca pol metrová poloha obohatená 

o obliaky a hľúzky rias a machoviek. Polohy s hľúzkami rias, prípadne machoviek sú odozvou 

blízkeho riasového rífu. Profil pokračuje strednozrnným hybridným pieskovcom (1 m). Nad 

ním je podobný ale rozpadavý hnedý pieskovec (70 cm), ktorý naznačuje zvetrávanie. 
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V nadloží sa nachádza 45 cm vrstva žltého jemného piesku zložená z kremeňa, zvetraných 

živcov, fylitov. Asi je to zvetralina, miestami sú v nej organické zhluky a povlaky. Zvetralina 

leží na erozívnom povrchu, lebo chýbajú hrubozrnné klastiká morského pobrežia. V nadloží 

zvetraliny sa nachádza riečny štrk (75 cm) s obliakmi hlavne porfyroidov do pár cm. Nad tým 

je piesčitý morský sediment (cca 10 cm) s prevahou zvláštnych porcelánových foraminifer, 

ktoré poukazujú na pokojné málo prekysličované prostredie. Sedimentácia pokračuje 3 m 

vrstvou hrubozrnného zlepenca s obliakmi až do 10 cm s jednou jemnejšou vrstvičkou 

s obsahom morských fosílií: koralinných rias, foraminifer, ježoviek a lastúrnikov. 

Pravdepodobne sa tu prerezala bariéra brániaca morskému príboju. 

 Profil bádenských sedimentov v lome poukazuje na prerušenie morskej sedimentácie 

v dôsledku poklesu morskej hladiny.  Vzácne zachytáva suchozemské sedimenty. Uvedený 

profil bude predmetom ďalšieho výskumu.  

 

Záver 

Náš doterajší výskum bol zameraný na paleogeografiu a paleoekológiu profilu 

bádenských morských a riečnych sedimentov v kameňolome na svahu Devínskej Kobyly. Pri 

výskume bola použitá mikroskopická (mikrofaciálna) analýza. Z výsledkov analýzy vyplýva, 

že v spodnej časti profilu sa vyskytujú morské sedimenty (hlbší litorál). Nad nimi sa 

nachádzajú riečne sedimenty, ktoré indikujú priblíženie pobrežia. Nad riečnymi sedimentmi sa 

opäť nachádzajú morské sedimenty (litorál).  
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Abstract 

The new nomenclature of dolines situated on the karst plateau Biela skala, area of Kuchyňa-Orešany 
karst.  

Dolines situated on the karst plateau Biela skala in the area of Kuchyňa-Orešany karst in the Pezinské 
Karpaty Mts., western Slovakia, have been subject of research of many authors. Because of the numerous 
nomenclature and different number of individual dolines, we decided to summarize and precisely localize dolines 
on Biela skala. The Archer Field PC was used to assign coordinates to each doline and subsequently new 
nomenclature was created. Individual dolines were named in SE – NW direction as doline bs1 to doline bs41. 
 

Keywords: dolines; karst plateau Biela skala; nomenclature 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Závrty ako najšpecifickejšie formy krasového reliéfu považujeme za elementárne 

hydrografické jednotky, ktoré systémom mierne naklonených až takmer vertikálnych svahov 

a hĺbkou až niekoľko sto metrov tvoria lokálne povodia, odkláňajúce zrážkovú vodu do 

najnižšieho bodu. [1] 

Kulisa štruktúrneho chrbta Bielej skaly (561 m n. m.) lemuje južný okraj rovnomennej 

krasovej plošiny s rozlohou 1,41 km2, nachádzajúcej sa v severnej časti Pezinských Karpát, 

v oblasti Kuchynsko-orešanského krasu [2] medzi obcami Kuchyňa a Horné Orešany. Širšie 

okolie študovanej oblasti tvorí trojvršie Vysoká – Biela skala – Geldek (Obr. 1.). Krasová 

plošina je reliktom panónskeho povrchu tzv. stredohorskej rovne a je tvorená prevažne 

karbonátmi vysockého súvrstvia. Okrem karbonátov fatrika sa na geologickej stavbe územia 

podieľajú aj paleoalpínske jednotky tatrika a kryštalinika a prevláda zastúpenie zlomov JV – 

SZ smeru. Tatrikum je reprezentované sedimentmi a karbonátmi kriedy kadlubskej jednotky, 

kryštalinikum je zastúpené granodioritmi a tonalitmi modranského masívu [3]. 

 Závrtom v tejto časti Kuchynsko-orešanského krasu sa v minulosti venovalo viacero 

autorov. Práve rozdiely v počte a označení závrtov medzi jednotlivými mapovaniami nás 

viedli k snahe ich porovnať a sumárne zhodnotiť. Cieľom predloženého príspevku je návrh 

jednotnej nomenklatúry, na základe ich presného mapovania. 
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Obr. 1. Lokalizácia záujmového územia 

 
Doterajší výskum závrtov na krasovej plošine Biela skala 

Výskum závrtov z oblasti Kuchynsko-orešanského krasu má dlhú históriu. Priamo 

z oblasti Bielej skaly sa závrtom vo svojej práci venoval už Zaťko [4]. Uvádza dva závrty 

vyskytujúce sa SZ od kóty Geldek, v blízkosti horárne na Holinde. V depresii smeru SZ – JV 

si všíma jeden plytký závrt s tvarom misy hlboký 1 m. Druhý menší závrt je podľa Zaťka 

antropogénne premodelovaný. Krasové jamy na Bielej skale sa okrajovo spomínajú aj v 

encyklopédii Slovensko – Príroda [5]. Vzhľadom na naše záujmové územie považujeme za 

najprínosnejšie práce Stankovianskeho [2, 6]. V diplomovej práci [6] sa zameriava na 

geomorfologické pomery strednej časti Malých Karpát, pričom v práci uvádza aj závrty 

z oblasti krasovej plošiny Biela skala. Jedná sa o prvé systematické hodnotenie závrtovej línie 

v danej oblasti. Popisuje 35 závrtov v línii, ktoré sa začínajú skupinou 5 závrtov. Domnieva 

sa, že závrty sa viažu na poruchové pásmo smeru ZSZ – VJV. Taktiež popisuje závrt na lúčine 

Holind a ďalšie 2 závrty 100 metrov východne od Holindu. Väčší z nich, do ktorého ústi 15 m 

dlhý zárez, plní funkciu občasného ponoru. V druhej práci sa venuje Stankoviansky poznaniu 

krasu Bielych hôr v Malých Karpatoch [2]. Vyčleňuje doposiaľ nerozlíšené samostatné 

územie – Kuchyňsko-orešanský kras s rozlohou 26 km2, ktorý je od Plaveckého aj 

Smolenického krasu výrazne morfologicky i hydrogeologicky oddelený. V práci sa taktiež 
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zaoberá krasovými jamami (závrtmi), pričom ich najväčšie líniové zoskupenie (35) 

identifikuje Z od hájovne Holind v závere širokej plytkej úvaliny. Líniové zoskupenie závrtov 

pripisuje s najväčšou pravdepodobnosťou vzniku na tektonicky predisponovanej línii. 

Prínosné je aj ich schematické znázornenie. Ďalších 12 závrtov popisuje ako nepravidelne 

roztrúsené po plošine Bielej skaly. 

Výskumu závrtov na krasovej plošine Bielej skaly sa následne venoval Šmída [7], 

ktorý ich lokalizoval v línii 31. Vo svojej práci ich stručne charakterizuje a zamýšľa sa nad ich 

sformovaním na litologickom rozhraní vápenca a nadložného dolomitu. Závrty popisuje ako 

extrémne malé, avšak veľmi súmerné, lievikovité alebo kotlovité s priemerom iba 3- 5 m 

a hĺbkou 0,5 – 2 m situované v plytkej širokej úvaline so spádom terénu 3°. Taktiež uvažuje 

o drenáži závrtov k SZ, teda smerom kam sú karbonáty všeobecne uklonené v uhle 40° k línii 

závrtov.  

Systematickejšie sa závrtom v študovanom území venoval Lačný [8, 9]. Vo svojej 

diplomovej práci [9] ich lokalizoval 36 v plytkej úvaline nachádzajúcej sa 350 m severne od 

kóty Biela skala (561,3 m n. m.) a podrobnejšie popísal geologickú stavbu ich podložia. Píše 

o závrtoch v línii v severozápadnom smere a dĺžke 1,45 km. Najväčší závrt nameral 8 m dlhý 

a 4 m hlboký. Zvyšné závrty dosahujú dĺžku v priemere 3 – 6 metrov s hĺbkou 0,3 – 4 metre. 

V štyroch závrtoch [9] našiel ronovú ryhu, teda dôkaz že sa jedná o občasne aktívne závrty. 

Prínosom je aj ich presná lokalizácia pomocou GPS a ucelená nomenklatúra. 

 

Materiál a metódy 

V práci sme využili dva základné metodické postupy, a to kabinetný výskum a priame 

terénne mapovanie. Účelom kabinetného výskumu bola sumarizácia dostupných podkladov 

o záujmovom území, na základe ktorých sme vytvorili pracovnú tabuľku závrtov s označením 

podľa konkrétnych autorov. Vzhľadom na to, že každý autor použil iné označenie závrtov 

a lokalizoval iné závrty na záujmovom území, vytvorená tabuľka a schematické náčrty 

lokalizácie závrtov [2, 9] boli nevyhnutným podkladom pre priame terénne mapovanie. 

Polohu závrtov sme zamerali pomocou GPS Archer Field PC. Výsledky sme spracovali 

v podobe sumarizačnej tabuľky (Tab. 1.) reprezentujúcej aj nami navrhnutú novú 

nomenklatúru závrtov. Následným spracovaním dát získaných GPS Archer Field PC sme 

v prostredí ArcGIS 10.1 dostali podrobnú mapu lokalizácie závrtov na Bielej skale (Obr. 2).  

Výsledky a diskusia 

V záujmovom území sme zmapovali 41 závrtov s označením bs1 – bs41 (Obr. 2., Tab. 
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1.). Táto množina v sebe zahŕňa všetky závrty spomínané jednotlivými autormi a dopĺňa ich aj 

o nové závrty, ktoré sa nám počas terénneho prieskumu podarilo lokalizovať. Pri ich 

identifikácii bolo potrebné diferencovať závrty od vápenných jám slúžiacich v minulosti na 

pálenie vápna. Základným rozlišovacím znakom boli rezíduá uhlíka a značne rozdielny tvar 

premodelovaného závrtu. Nie vždy sme ale vedeli jednoznačne rozhodnúť, či vápenná jama 

nie je iba antropogénne premodelovaný závrt. Rozporné depresie sme v lokalizačnej mape 

označili ako a1 – a4 (Obr. 2.).   

 
Obr. 2. Poloha a nová nomenklatúra závrtov krasovej plošiny Biela skala 

 

Pri terénnom mapovaní závrtov sme postupovali v smere V – Z. Prvé dva závrty 

lokalizované SV od lúčiny Holind sme identifikovali podľa práce [2] a pomenovali sme ich 

bs1 a bs2. Severne, od uvedených závrtov sa nachádza najväčšia vápenná jama v oblasti (a1). 

Plytký závrt na Holinde, Lačným [9] označený ako ZBS 1 a Stankovianskym [2] ako s3 

(Šmída [7] ho neuvádza), sme pomenovali bs3. V číslovaní a pomenovaní závrtov sme 

pokračovali pozdĺž celej závrtovej línie v SZ smere. Najmenší počet závrtov sa podarilo 

identifikovať Šmídovi [7], ktorý ako posledný uvádza závrt š31, nami označený ako bs34. 

Stankoviansky [2] tento závrt tiež popisuje (s37), avšak vzhľadom na skutočnosť, že nami 

označené závrty bs30 – bs32 popisuje ako zdvojené závrty, celkový počet ním lokalizovaných 
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závrtov je odlišný. Popisuje závrty, ktoré sme my definovali ako vápenné jamy, preto tieto 

závrty nevstupujú do našej nomenklatúry. Okrem línie ale pokračuje ďalej a jeho závrty sa 

zhodujú s našimi závrtmi bs35 – bd40. Tiež  Lačný [9] pokračuje v línii ďalej a lokalizuje 

ďalšie 4 závrty pomenované  ZBS 33 – ZBS 36. Nám sa podarilo lokalizovať ďalšie plytšie 

závrty bs39 - bs41. 

Mapa lokalizácie závrtov (Obr. 2) poukazuje na líniu závrtov v SZ-JV smere, ktorá je 

predmetom ďalšieho výskumu a núti nás zamyslieť sa nad príčinou jej vzniku v kontexte 

genézy krasovej plošiny. 

 

Tab. 1. Výskum závrtov na krasovej plošine Biela skala 
Identifikácia závrtu  

Stankoviansky, 1974 Šmída, 2008 Lačný, 2012 Ágh, 2015 
s1     bs1 
s2     bs2 
s3   ZBS 1 bs3 
s4 š1 ZBS 2 bs4 
s5 š2 ZBS 3 bs5 
s6 š3 ZBS 4 bs6 
s7 š4 ZBS 5 bs7 
s8 š5 ZBS 6 bs8 
s9 š6 ZBS 7 bs9 

s10 š7 ZBS 8 bs10 
s11 š8 ZBS 9 bs11 
s12 š9 ZBS 10 bs12 
s13 š10 ZBS 11 bs13 
s14 š11 ZBS 12 bs14 
s15 š12 ZBS 13 bs15 
s16 š13 ZBS 14 bs16 
s17 š14 ZBS 15 bs17 
s18 š15 ZBS 16 bs18 
s19 š16 ZBS 17 bs19 
s20 š17 ZBS 18 bs20 
s21 š18 ZBS 19 bs21 
s22 š19 ZBS 20 bs22 
s23 š20 ZBS 21 bs23 
s24 š21 ZBS 22 bs24 
s25 š22 ZBS 23 bs25 
s26 š23 ZBS 24 bs26 
s27 š24 ZBS 25 bs27 
s28 š25 ZBS 26 bs28 
s29 š26 ZBS 27 bs29 

s30/s31 š27 ZBS 28 bs30 
s32/s33 š28 ZBS 29 bs31 
s34/s35 š29 ZBS 30 bs32 

s36 š30 ZBS 31 bs33 
 s37  š31 ZBS 32 bs34 
s38   ZBS 33 bs35 
s39   ZBS 34 bs36 

 s40   ZBS 35 bs37 
 s41    ZBS 36 bs38 
s42     bs39 
s43     bs40 

   bs41 
43 31  36 41 
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Záver 

Cieľom predloženej práce bolo zjednotenie a kompletná sumarizácia závrtov s ich 

novou nomenklatúrou na krasovej plošine Biela skala v Kuchynsko-orešanskom krase 

v Pezinských Malých Karpatoch. V študovanom území sa závrtom venovalo viacero autorov, 

ktorí určili ich rozdielny počet. To bolo podnetom na ich presnú lokalizáciu a pomenovanie. 

Na základe podrobného terénneho mapovania a následného kabinetného spracovania sa nám 

podarilo identifikovať 41 závrtov v oblasti Bielej skaly. Zaviedli sme ich jednoznačné 

označenie vo V-Z smere ako bs1 – bs41 (Obr. 2). 
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Abstract 
Visualizing of spatial data displaying of the environmental quality in Slovakia using Google maps API 
v3 
The aim of this thesis is to analyze the availability of the existing spatial data displaying the 

environmental quality in the area of the Slovak Republic and to describe collecting and visualizing of the existing 
spatial data. It is based on a proposal for set of environmental health indicators made by World Health 
Organization. It includes visualizing of the selected spatial data using application programming interface Google 
Maps API v3. 
 
Keywords: visualizing of data; spatial data; quality of environment; environmental health; Google maps API 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hlavným cieľom predkladanej práce je komplexná analýza dostupnosti priestorových 

údajov pojednávajúcich o kvalite životného prostredia v Slovenskej republike, respektíve 

údajov, ktorými disponujú slovenské inštitúcie, ich porovnanie so správou WHO: 

Environmentálne indikátory zdravia: Rozvoj a metodológia pre európsky región, čoho 

dosiahnutie je podmienené definovaním skúmanej množiny indikátorov kvality životného 

prostredia na základe správy WHO: Environmentálne indikátory zdravia: Rozvoj a 

metodológia pre európsky región WHO a následným zberom priestorových údajov o kvalite 

životného prostredia v Slovenskej republike, respektíve priestorových údajov, ktorými 

disponujú rôzne slovenské inštitúcie.  

Ďalším cieľom, a zároveň počítačovým experimentom práce, je vizualizácia vybraných 

získaných údajov pomocou programovacieho jazyka HTML, CSS a JavaScript nad 

technológiou Google Maps API v3 v podobe webovej mapovej aplikácie. 

 

Materiál a metódy 

Táto práca vychádza zo správy Svetovej zravotníckej organizácie: Environmentálne 

indikátory zdravia: Rozvoj a metodológia pre európsky región, preto je na úvod dôležité 

predstaviť si, čo Svetová zdravotnícka organizácia je a uviesť problematiku, ktorou sa 

spomínaná správa zaoberá. Svetová zdravotnícka organizácia, v originálnom znení World 
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Health Organization, známa pod skratkou WHO, je špecializovaná agentúra Organizácie 

spojených národov (OSN). „Bola založená 7. apríla 1948 a podľa jej ústavy je hlavnou úlohou 

WHO pomáhať jednotlivýmčlenským vládam pri podpore, ochrane a rozvoji zdravia svojich 

obyvateľov za aktívnej účasti širokej verejnosti.“ [1]  

 Vyššie uvedená správa, v origináli pod názvom Environmental health indicators: 

Development of a methodology for the WHO European region je správa WHO popisujúca 

pokrok v zavádzaní rovnomenného projektu WHO do praxe. Európskym krajinám slúži ako 

návrh spoločného súboru environmentálnych zdravotných indikátorov. 

Niektoré krajiny európskeho regiónu WHO začali s implementáciou ich Národných 

akčných plánov pre životné prostredie a zdravie obyvateľov (National Environment and 

Health Action Plans, tzv. NEHAPs) – určených k zostaveniu informačného systému, vďaka 

ktorému bude možné porovnávať údaje v jednotlivých členských krajinách. 

 WHO definuje zdravie ako „stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha“ 

[2], zároveň identifikuje komplexnú množinu environmentálnych zdravotných indikátorov. 

Bola zostavená tak, aby ju bolo možné aplikovať v rámci jednotlivých zapojených krajín 

samostatne a zároveň aj tak, aby sa dala uplatniť na nadnárodnej úrovni. Je potrebné, aby 

environmentálne zdravotné indikátory vypovedali o vplyve životného prostredia na zdravie 

človeka, musia byť teda postavené na relevantných výskumoch potvrdzujúcich vzťah medzi 

životným prostredím a zdravím. Tieto indikátory boli na základe ich zvláštneho vzťahu k 

životnému prostrediu a zdraviu rozdelené do nasledujúcich podmnožín. 

1. Zdravotný stav – úmrtnosť na základe 65 príčin smrti výskytu 25 druhov chorôb, resp. 

porúch 

2. Životné prostredie – stavové indikátory – napojenie domácností na pitnú vodu a 

odpadové vody, kvalita pitnej vody, vonkajšia a vnútorná kvalita ovzdušia, povrchová 

voda, radiácia, hluk 

3. Pracovné podmienky – fyzikálna a duševná miera rizika na pracovisku 

4. Ochrana zdravia – napríklad regulácia bezpečnosti a kvality jedla 

5. Zdravotné služby – napríklad prepustenie z nemocnice na základe skupiny chorôb, na 

základe ktorej vznikla hospitalizácia. 

Pre nás je, vzhľadom na zadaný cieľ práce, najdôležitejší práve bod 2, a to životné 

prostredie a jeho kvalita, a teda indikátory kvality životného prostredia. 

Kvalitu životného prostredia môžeme definovať na základe terminologického slovníka 

Európskej environmentálnej agentúry ako vlastnosti a charakteristiky životného prostredia, či 
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už na miestnej úrovni alebo generalizované pre väčšie územia, ich vplyv na človeka a iné 

organizmy, je to všeobecný pojem odkazujúci na rôzne indikátory (znečistenie vody, 

znečistenie ovzdušia, hluk, prístup k otvoreným priestranstvám, vzhľad okolitých budov a 

pod.) vplývajúce na fyzické, ale aj duševné zdravie človeka [3].  

Svetová zdravotnícka organizácia definuje oblasti kvality životného prostredia, ktoré 

ovplyvňujú ľudské zdravie a jednotlivé členské štáty by sa mali snažiť o ich reguláciu, čo by 

viedlo k ochrane zdravia obyvateľov: 

1. Kvalita ovzdušia v exteriéroch 

Sem patria: najazdené kilometre podľa druhu dopravy na osobu, spotreba rôznych 

typov paliva v cestnej doprave, spotreba olovnatého benzínu, emisie látok podieľajúcich sa na 

znečisťovaní ovzdušia, koncentrácia látok podieľajúcich sa na znečisťovaní ovzdušia vo 

vonkajšom prostredí v okolí miest vzhľadom na populáciu a emisie olova, pevných častíc 

PM10, oxidov dusíka (NOx) a benzénu v mestských oblastiach. 

2. Kvalita ovzdušia v interiéroch 

Problematika kvality ovzdušia vo vnútri budov zahŕňa súkromné byty a domy, 

kancelárske budovy, školy, nemocnice a ostatné verejné budovy, priemyselné pracoviská, ale 

aj tunely a bane [4]. Patria sem: podiel domov majúcich problém s vlhkosťou, viditeľnou 

plesňou, zápachom plesní, podiel domov prekračujúcich koncentráciou radónu 200 Bq/m3. 

3. Hluk 

Pri hluku Svetovú zdravotnícku organizáciu zaujímajú: populácia rušená z určitých 

zdrojov hluku a rozdelenie úrovní hluku. 

4. Odpad a ním kontaminované územia 

Problematika odpadu a ním kontaminovaných území je určená produkciou 

nebezpečného odpadu, rozlohou kontaminovaného územia, zberom komunálneho odpadu, 

množstvom zlikvidovaného a vyvezeného nebezpečného odpadu a existenciou registra 

kontaminovaných území. 

5. Radiácia 

Pri radiácii Svetová zdravotnícka organizácia odporúča sledovať existenciu 

monitorovania radiačnej aktivity v životnom prostredí, kumulatívnu dávku žiarenia a index 

ultrafialového žiarenia. 

6. Vodné plochy určené na rekreáciu 

Do tejto kategórie by podľa Svetovej zdravotníckej organizácie mali spadať údaje 

o pobrežných a sladkovodných miestach určených na kúpanie s aktuálnymi obmedzeniami 
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využitia, intenzite monitoringu kvality vôd a o úrovni riešenia nehôd spojených so vznikom 

znečistenia. 

7. Pitná voda 

Kvalitu pitnej vody podľa WHO determinuje stredná hodnota a percentil koncentrácie 

určitých vybraných chemických látok znečisťujúcich pitnú vodu, intenzita monitoringu kvality 

pitnej vody a schopnosť riadiť kvalitu zdrojov pitnej vody. 

8. Voda a kanalizácia 

Pod položkou voda a kanalizácia sa rozumie priestorové rozloženie čistenia 

odpadových vôd, hodnoty prekračujúce limity mikrobiologických ukazovateľov vo vode 

určenej na rekreáciu, hodnoty prekračujúce limity smernice  mikrobiologických ukazovateľov 

v pitnej vode, hodnoty prekračujúce limity smernice chemických ukazovateľov v pitnej vode, 

prístup k pitnej vode podľa hodnôt smernice, prístup k nezávadnej pitnej vode, pripojenie k 

verejnej vodovodnej sieti a prístup k dostačujúcej kanalizácii. 

9. Chemické nehody 

Chemické nehody sú charakterizované z pohľadu kvality životného prostredia 

miestami s vysokými hodnotami obsahu chemikálií a registrom chemických nehôd. 

Pre potreby príkladu vizualizácie údajov sme potrebovali určité zozbierané údaje. 

Vstupnými údajmi využitými pri našom experimente boli údaje pojednávajúcich o obsahu 

chemických prvkov v pôdach a v spodných vodách, ktoré majú vplyv na KŽP, a teda aj na 

zdravie človeka. Danými údajmi disponuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Sú voľne 

dostupné na webovej stránke ústavu vo forme tabuliek vo formáte .pdf. [5] Hodnoty obsahu 

chemických prvkov v pôdach a spodných vodách sú priradené štatistickým územným 

jednotkám – obciam Slovenskej republiky, a teda regiónov LAU2 (do roku 2002 NUTS5). 

Údaje bolo potrebné vizualizovať vo forme webovej mapovej aplikácie. Medzi 

najznámejšie na svete patria Google Maps (https://www.google.com/maps/preview), 

OpenStreetMaps (www.openstreetmaps.org), Yahoo Maps (https://maps.yahoo.com/) alebo 

Bing Maps (http://www.bing.com/maps/). Na Slovensku možno uviesť ako príklad mapový 

klient ZBGIS (https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx) alebo portál TuristickaMapa.sk 

(http://mapy.hiking.sk/). 

 V našej práci sme využili Google Maps, pretože ponúka možnosť zobrazovať vlastné 

údaje nad podkladom ortofotomáp, ktorými disponuje Google, je na to určené špeciálne 

rozhranie Google maps API v3. 
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 Na spracovanie údajov sme zvolili využitie nasledovného softvéru: PostgreSQL 9.3 s 

rozšírením PostGIS 2.0 a grafickým užívateľským rozhraním pgAdmin III a QuantumGIS 

2.2.0. Vďaka objektovo orientovanému databázovému systému PostgreSQL sme mohli 

získané údaje spracovať a vďaka rozšíreniu PostGIS sme im mohli priradiť informáciu 

o polohe, priradiť im geometriu. Na to sme využili vrstvu obcí Slovenskej republiky vo 

formáte ESRI shapefile (.shp), ktorá s nami vizualizovanými údajmi zhodovala v ID čísle obcí 

a je voľne dostupná na Geoportáli Geodetického a kartografického ústavu.[6] Ku každej 

geometrii obce sme teda na základe spoločného ID pridelili hodnotu tej ktorej obce z údajov 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Následne boli potrebné úpravy súradnicových 

systémov a úpravy zmien názvov obcí po roku 2002. Výslednú vrstvu vo formáte ESRI 

shapefile sme transformovali do rastrovej podoby, aby sme pomocou rozhrania pre 

programovanie aplikácií Google maps API v3 mohli vytvoriť jednoduchú webstránku, 

prispôsobenú pre prehliadač Mozilla Firefox, s mapovým oknom a možnosťou prepínať 

rastrové vrstvy konkrétnych indikátorov kvality životného prostredia. 

 

 
Obr. 1. Náhľad webovej stránky s mapovým oknom 

 

Výsledky a diskusia 

 Výsledkom tejto práce je webová mapová aplikácia dostupná na webovej stránke 

http://gis.fns.uniba.sk/projekty/bc/14/brezinova. Daná mapová aplikácia ponúka jednoduchú 

funkcionalitu prepínania rastrových vrstiev výskytu jednotlivých chemických prvkov v pôdach 

alebo v spodných vodách na úrovní obcí Slovenskej republiky, a teda európskych regiónov 

LAU2. V texte prikladáme náhľad na mapové okno spomínanej aplikácie ako Obr. 1. 
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 Daná problematika ponúka široké množstvo riešenií vizualizácie údajov 

pojednávajúcich o kvalite životného prostredia, preto je možné problematiku širšie 

rozpracovať a uvažovať o náročnejších riešeniach, ktoré nám ponúka Google maps Api v3. 

 

Záver 

V závere možno konštatovať, že sa nám podarilo splniť ciele práce, avšak daná 

problematika ponúka široké spektrum riešení, ktoré je možné a vhodné ďalej rozpracovať. 
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Abstract 

The assessment of landscape changes using archival aerial photographs 
This paper deals with the issues of assessing landscape changes using archival aerial photographs – in 

particular of natural premises in the model area of the city district of Bratislava – Petržalka. Experiment presents 
the concrete application of theoretical knowledge by assessing two dissimilar archival aerial photographs coming 
from two different time periods (year 1954 and 1991). Both photogrammetric records depict a diametrically 
different appearance of the area of interest. The start of the socialist construction in the 1970s can be considered 
to be the biggest impetus for landscape changes. The conclusions of this paper consist of graphical, statistical and 
cartographic appendices obtained from the fulfilment of partial stages of work, which ultimately lead to the most 
accurate and simplest possible compliance with the main objective – the assessment of changes in natural 
premises in the city district of Bratislava – Petržalka.  
 

Keywords: feature catalogue ZB GIS; land cover; city district Bratislava – Petržalka 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Historický – východiskový stav krajiny môže v mnohom napovedať o súčasnej tvári 

skúmaného prostredia a naopak. Zmeny, ktorých azda najvýraznejšími pôvodcami sú prírodné 

procesy a človek s jeho vynálezmi, možno skúmať z viacerých hľadísk. Predložený príspevok 

ponúka ukážku možného postupu hodnotenia zmien prírodných areálov vo vybranom území 

mestskej časti Bratislava – Petržalka s rozlohou 2 km2 na podklade archívnych leteckých 

meračských snímok (LMS) z rokov 1954 a 1991. 

 

Materiál a metódy 

Podkladom pre hodnotenie zmien krajiny boli dve archívne LMS z rokov 1954  a 1991 

zachytávajúce vo svojej obrazovej časti zvolenú záujmovú lokalitu (Obr. 1.), ktoré boli 

spracované v práci [1]. LMS z roku 1991 bola v približnej mierke 1 : 23 000, LMS z roku 

1954 zase v mierke 1 : 25 000. Diapozitívy oboch snímok boli naskenované v kvalite 1 600 

DPI. Polohová presnosť (stredná kvadratická odchýlka) LMS z roku 1991 bola 1,74 m, 

polohová presnosť LMS z roku 1954 bola 0,76 m.   

Po výpočte geometrických parametrov oboch snímok, ich naskenovaní, naplánovaní a 

realizácií zberu vlícovacích a kontrolných bodov a ich následnej transformácií,  polohovom 
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priradení do súradnicového systému S-JTSK a zhodnotení presnosti polohového priradenia 

snímok pomocou rôznych štatistických a grafických metód v práci [1] bolo možné pristúpiť k 

vyhodnoteniu stavu prírodných areálov pomocou počítačom podporovanej vizuálnej 

interpretácie v oboch sledovaných rokoch.  

Zber dát bol vykonaný do geografickej databázy, ktorá bola postupne napĺňaná 

vektorovými vrstvami zachytávajúcimi stav územia v sledovaných rokoch. Vektorizácia 

jednotlivých plôch prírodných areálov bola uskutočnená na základe delenia polygónu s 

rozlohou 2 km2. Novovytvárané vrstvy podliehali kontrole topológie na základe dvoch 

topologických pravidiel: polygóny sa nesmú prekrývať a polygóny nesmú mať diery [2]. Ako 

prvý bol vyhodnotený stav územia v roku 1991. Následne bola uplatnená metóda 

retrospektívnej analýzy [3] pre vyhodnotenie stavu územia v roku 1954. Prekrytím oboch 

vyprodukovaných polygónových vrstiev bola získaná vrstva zmien v území. Jednotlivé 

identifikované triedy objektov ako i minimálne mapovacie jednotky boli prebrané z Katalógu 

tried objektov ZB GIS [4]. Za plošné zmeny boli považované všetky vyhodnotené polygóny s 

rozlohou nad 50 m2. 

 

           
Obr. 1. Ukážka záujmovej lokality na archívnych LMS 

Vľavo časť LMS z roku 1954, vpravo časť LMS z roku 1991 

Výsledky a diskusia 
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V roku 1954 (Obr. 2.) bola väčšina hodnoteného územia tvorená lesom (36 % z 

celkovej rozlohy). Druhou najrozšírenejšou kategóriou boli ostatné triedy objektov (34,52 %), 

do ktorej boli zaradené všetky antropogénne ovplyvňované triedy objektov. Antropogénne 

ovplyvnené triedy objektov možno na hodnotenom výreze z roku 1954 lokalizovať najmä do 

jeho severnej časti. Významným zastúpením na celkovej ploche hodnoteného územia sa 

podieľali triedy objektov lúka (14,06 %) a trávnatý a krovinatý porast (9,25 %). Na viacerých 

miestach výrezu možno identifikovať postupnosť lúka – trávnatý a krovinatý porast – les. Vo 

výreze boli identifikované ešte triedy objektov vodná plocha  (1,75 %), močiar, slanisko (1,29 

%) a neúrodná pôda (3,13 %). Výskyt menovaných tried objektov je vzájomne podmienený. V 

minulosti nebola voda na území Petržalky regulovaná. Preto možno v rôznych miestach 

podmienených horninovou stavbou, či reliéfom (priehlbeniny) identifikovať viacero lokalít 

koncentrácie vody [5].  

Celá oblasť mestskej časti Bratislava – Petržalka čelila v priebehu 70 – tych rokov 

minulého storočia radikálnym zmenám, ktoré boli spôsobené najmä socialistickou výstavbou 

[5]. V roku 1991 (Obr. 2.) dominovali v záujmovom území triedy objektov s antropogénnym 

zásahom (74,36 %). S výrazne nižším podielom na celkovej ploche sa umiestnil les (16,28 %). 

Približne rovnaké zastúpenie mali triedy objektov lúka (3,50 %), vodná plocha (2,68 %), 

trávnatý a krovinatý porast (2,65 %). Najmenší podiel dosahovala neúrodná pôda (prírodného, 

nie antropogénneho pôvodu – 0,54 %). Trieda objektov močiar, slanisko sa v hodnotenom 

výreze z roku 1991 už nenachádzala. Prírodné areály sú koncentrované najmä v 

juhovýchodnej časti záujmovej lokality (pokojnejšia, oddychová oblasť pri jazere Malý 

Draždiak).  

 V záujmovej lokalite bolo identifikovaných 24 typov zmien a 6 typov nezmenených 

prírodných areálov. Absolútny nárast plôch (Tab. 1.) zaznamenali len kategórie vodná plocha 

a ostatné triedy objektov. Príčiny nárastu triedy objektov vodná plocha môžeme vyvodzovať 

zo snahy ľudí regulovať jednak podzemnú a jednak povrchovú vodu. V minulosti sme na 

území dnešnej Bratislavy – Petržalky nachádzali mnohé roztratené i súvislé lokality s 

koncentráciou vody na povrchu zeme i pod ňou. V priebehu času a pôsobením rôznych 

meteorologických podmienok dochádzalo k striedavému vysušovaniu a koncentrácií týchto 

vodných plôch. Keďže skúmaná záujmová lokalita mala po skončení socialistickej výstavby 

poskytnúť domov množstvu ľudí v panelových bytoch, nebolo možné takýto stav vodných 

plôch či hroziace riziko povodní akceptovať, najmä z dôvodu výstavby. Riešenie poskytlo 

vybudovanie Chorvátskeho ramena, ktoré dnes preteká takmer celou Petržalkou. Ďalším 

1363



dôvodom nárastu vodných plôch v sledovanom výreze bol jednoznačne vznik jazera Malý 

Draždiak, ktorého pôvod úzko súvisí s ťažbou štrkopieskov [5]. Absolútny úbytok 

zaznamenali všetky triedy objektov okrem už vyššie uvádzaných dvoch tried objektov. Všetky 

triedy objektov (okrem lesa) zaznamenali viac ako 50 %-ný úbytok v prospech ostatných – 

antropogénne ovplyvnených tried objektov.  

 

 
Obr. 2. Percentuálne zastúpenie prírodných areálov v záujmovom území mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

Tab. 1. Matica zmenených a nezmenených tried prírodných objektov vo vybranom území mestskej časti  
Bratislava – Petržalka v rokoch 1954 – 1991 (absolútne hodnoty) 

 

Rok 1991 

19
54

 

Trieda 
objektov [m2] 

1 2 3 4 5 6 7 Spolu 

1 288 741 56 878 0 2 839 44 280 4 742 322 461 719 941 
2 20 936 9 050 0 4 376 6 481 30 533 209 851 281 228 
3 0 0 0 0 0 0 25 847 25 847 
4 3 051 217 0 1 098 67 6 088 52 085 62 606 
5 9 518 3 810 0 0 2 221 0 169 464 185 013 
6 3 331 0 0 1 802 0 8 122 21 676 34 931 
7 0 0 0 670 0 4 027 685 738 690 434 

Spolu 325 577 69 955 0 10 784 53 049 53 512 1 487 122 2 000 000 

Vysvetlivky: 1 – les; 2 – lúka; 3 – močiar, slanisko; 4 – neúrodná pôda; 5 – trávnatý 
a krovinatý porast; 6 – vodná plocha; 7 – ostatné triedy objektov 

  

Získaných 30 typov zmien bolo z dôvodu lepšej prehľadnosti na mapovom výstupe 

(Obr. 3.) rozkategorizovaných do troch skupín: nezmenené areály, zmena na iný prírodný 

areál a zmena na antropogénne ovplyvnený areál.  
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Obr. 3. Mapa zmenených a nezmenených prírodných areálov vo vybranom území mestskej časti  

Bratislava – Petržalka v rokoch 1954 – 1991  
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Záver 

Záverom možno konštatovať, že predložený príspevok predstavuje možný spôsob 

mapovania a následného hodnotenia zmien krajiny pomocou archívnych leteckých 

meračských snímok. Počnúc metodologickými východiskami, cez ich praktickú aplikáciu pri 

riešení konkrétneho problému – hodnotenia zmien prírodných areálov v mestskej časti 

Bratislava – Petržalka v sledovanom období rokov 1954 – 1991 ukazuje, ako možno čo 

najjednoduchšie, najefektívnejšie a podľa možností prístrojového vybavenia i čo najpresnejšie 

pristúpiť k riešeniu danej témy.  

Po vizuálnej interpretácií prírodných areálov v roku 1991 bol metódou retrospektívnej 

analýzy vyhodnotený ich stav i v roku 1954. Následným prekrytím oboch vrstiev bola získaná 

vrstva zmien prírodných areálov v období rokov 1954 – 1991.  

Príkladmi výsledkov experimentu môže byť databáza skladajúca sa z polygónových 

vrstiev prírodných areálov záujmového územia z oboch sledovaných rokov a vrstvy zmien a 

rôzne grafické, štatistické a mapové výstupy súvisiace s hodnotením stavu a následných zmien 

prírodných areálov v sledovaných rokoch. 
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Abstract 

Ground level ozone in the Tatra Mountains 
              This article is focused on the monitoring of the concentration of ground level ozone in the Tatras and 
their foothills and presents selected results from this monitoring. The concentration of O3 was monitored in the 
Tatras in two ways: using passive sensors from 1998 to 2004 in a total of 32 locations in both the Slovak and 
Polish parts of the Tatras and using active monitoring methods from 2001 to 2013 in a total of 10 locations in the 
Slovak part of the Tatras. The average yearly concentration was calculated from the data gathered for each site 
and the daily and yearly levels of ground level ozone was evaluated. A change in O3 concentration with higher 
altitudes was used to represent the spatial variability of the concentration of ground level ozone in the Tatras. 
 

Keywords: ground level (tropospheric) ozone; the Tatra Mountains 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ozón (O3) je prirodzenou súčasťou atmosféry Zeme. Viac ako 90 % všetkého ozónu sa 

nachádza v stratosfére, kde vytvára obal nazývaný ozónová vrstva. Táto vrstva úplne pohlcuje 

UV-C slnečné žiarenie a výrazne oslabuje UV-B žiarenie dopadajúce na Zem, čím chráni 

pozemské organizmy pred negatívnymi vplyvmi UV žiarenia a umožňuje existenciu života na 

planéte [1]. 

Len približne 5-10 % všetkého ozónu sa prirodzene vyskytuje v prízemnej (do 10 km 

nad povrchom Zeme) vrstve atmosféry – v troposfére. Tento ozón sa podľa miesta výskytu 

nazýva troposférický alebo prízemný. Jeho koncentrácia v atmosfére sa začala zvyšovať 

v industriálnej dobe najmä vplyvom intenzívnej antropogénnej činnosti a následnými 

klimatickými zmenami [1 - 2]. Kľúčové pre tvorbu prízemného O3 sú tzv. prekurzory tvorby 

ozónu, ku ktorým patria najmä oxidy dusíka NOx, oxid uhoľnatý, metán a ďalšie látky [3]. 

Prízemný ozón je súčasťou fotochemického smogu a ako toxický plyn predstavuje 

nebezpečenstvo pre vegetáciu aj pre ľudské zdravie [2]. Z tohto dôvodu sa jeho sledovaniu 

v posledných rokoch začína venovať zvýšená pozornosť.  

Cieľom príspevku je predstaviť monitorovanie prízemného ozónu v oblasti Tatier 

a prezentovať niektoré vybrané výsledky tohto monitoringu, ktorý bol iniciovaný výskumom 

prízemného ozónu na území celých Karpát [4].   

Materiál a metódy 
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Monitorovanie koncentrácie prízemného ozónu v Tatrách bolo uskutočňované dvomi 

spôsobmi – prostredníctvom pasívnych snímačov a aktívnych monitorov.  

Pasívne snímače typu Ogawa boli používané len počas vegetačného obdobia, t. j. od 1. 

mája do 30. septembra, a poskytovali údaje o koncentrácii prízemného ozónu v podobe 14-

dňového priemeru. V prvej fáze (1998-2000) bol monitoring uskutočňovaný tak, aby bolo 

možné získať predstavu o úrovni koncentrácie prízemného ozónu na celom území Tatier, 

vrátane poľskej strany. Na tento účel bolo vybraných 15 lokalít, 8 v slovenskej a 7 v poľskej 

časti Tatier. V druhej fáze monitoringu (2001-2004) sa pozornosť sústredila na sledovanie 

koncentrácie troposférického ozónu na výškových transektoch najmä na slovenskej strane 

Tatier. Pasívne snímače boli umiestnené na 24 lokalitách, z toho 16 bolo slovenských a 8 

poľských (Obr. 1.) [5]. 

 

Obr. 1. Lokalizácia pasívnych snímačov prízemného ozónu na území Tatier 
 

Aktívne monitory boli používané na sledovanie koncentrácie prízemného ozónu počas 

celého roka a údaje z nich boli využité aj na kalibráciu pasívnych snímačov. V období rokov 

2001-2013 boli aktívne monitory použité celkovo na 10 lokalitách slovenskej časti Tatier 

a ich  podhoria, kde zaznamenávali priemerné 60 minútové hodnoty koncentrácie O3 [5]. 
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Výsledky a diskusia 

Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu pre jednotlivé lokality Tatier 

s aktívnymi monitormi O3 sú uvedené v Tab. 1.  

 

Tab. 1. Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu (v ppb) v lokalitách Tatier a ich podhoria s aktívnymi 
monitormi 

 
lokalita Gánovce Javorina Lom. 

štít 
Skal. 
pleso 

Smoko- 
vec 

Solisko Stará 
Lesná 

Štart Štrb. 
pleso 

Tatr. 
Lomnica 

m n.m. 690 1 000 2 634 1 770 900 1 800 810 1 200 1 350 920 
rok           

2001   48,1        
2002 22,4  53,1    20,0  31,9  
2003   57,2 48,3 36,8 53,9  44,8 49,9 23,0* 
2004  27,3* 50,4  30,4 50,5 23,3* 40,1 37,4 18,6 
2005   43,1* 42,9 30,1   37,0  24,7 
2006 17,6* 30,4 44,6* 45,5   36,8 35,7 31,3* 28,3 
2007 30,6 31,3 47,5 48,3   36,4 42,8 38,1  
2008 38,0* 21,3  46,6   42,4 39,8   
2009  20,0*  32,3*    33,1*   
2010  25,0  44,1       
2011  28,9  45,6       
2012  28,5  44,6       
2013  26,4*  41,2       

*  údaj je získaný z kratšieho ako trojmesačného merania 
 

Z výsledkov uvedených v Tab. 1. je zrejmý nárast koncentrácie prízemného ozónu so 

zväčšujúcou sa nadmorskou výškou lokality. Detailnejšie je zmena koncentrácie O3 

s nadmorskou výškou viditeľná na Obr. 2.  

 
Obr. 2. Ročný priebeh priemernej dennej koncentrácie prízemného ozónu v lokalitách Tatranská Lomnica (920 

m n.m.) a Skalnaté pleso (1 770 m n.m.) v roku 2006 (10-dňový kĺzavý priemer) 
V ročnom priebehu koncentrácie prízemného ozónu (Obr. 2.) je možné pozorovať dve 
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maximá. Jarné maximum je považované za prirodzené a súvisí s globálnou cirkuláciou 

v atmosfére. Letné maximum je dôsledkom antropogénneho znečistenia atmosféry [6]. 

Nadmorská výška a poloha lokality má vplyv aj na denný priebeh koncentrácie 

prízemného ozónu (Obr. 3.).  

 

 
Obr. 3. Denný priebeh koncentrácie prízemného ozónu na vybraných lokalitách v roku 2007 

 

V lokalitách s menšou nadmorskou výškou (Gánovce, Stará Lesná, Javorina) je 

koncentrácia prízemného ozónu v ovzduší počas dňa najnižšia v ranných hodinách. 

V priebehu predpoludnia dochádza k jej nárastu a popoludní dosahuje výrazné maximum. 

Takýto priebeh je charakteristický najmä pre lokality nachádzajúce sa v blízkosti zdrojov 

prekurzorov tvorby ozónu (sídla, cestné komunikácie).  

S rastom nadmorskej výšky lokality dochádza k zmenšovaniu amplitúdy v dennom  

chode koncentrácie prízemného ozónu. V najvyšších nadmorských výškach je koncentrácia O3 

počas dňa takmer vyrovnaná, nevýrazné maximálne hodnoty dosahuje v neskorých nočných 

a skorých ranných hodinách.  

Zmena koncentrácie prízemného ozónu s nadmorskou výškou bola využitá pri 

znázornení priestorovej variability koncentrácie O3 na území Tatier a ich podhoria (Obr. 4.). 

Ako podklad slúžil digitálny model reliéfu. Závislosť priemernej koncentrácie O3 v ppb (y) od 

nadmorskej výšky v metroch (x) popisuje polynomická regresia [I.], ktorá bola vytvorená na 

základe výsledkov meraní pasívnymi snímačmi vo vegetačnom období v rokoch 1998-2004 

celkovo na 32 lokalitách slovenských a poľských Tatier (vstupnými dátami boli priemerné 
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koncentrácie prízemného ozónu vo vegetačnom období za roky 1998-2004 na jednotlivých 

lokalitách s rôznou nadmorskou výškou).    

y = 0,5(-0,00003357x2+0,12859x-6,3839) [I.]  

 

 

Obr. 4. Priestorová variabilita koncentrácie prízemného ozónu v Tatrách a ich podhorí 
 

Záver 

Prezentované výsledky sú vstupom do komplexnejšej problematiky monitorovania 

a hodnotenia koncentrácie prízemného ozónu v Tatrách a ich podhorí.  Predpokladá sa ich 

ďalšie využitie vo vzťahu k problému toxicity prízemného ozónu pre vegetáciu a zdravie 

človeka a hodnoteniu návštevnosti tatranského vysokohorského prostredia.  
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Abstrakt 

Noise map in GIS 
The goal of this contribution is to process the measured values of noise and create noise maps in 

geographic information system. We proposed the methodology of measuring noise. We carried out the 
measurements in the Bratislava borough of Karlova Ves based on the proposed methodology. The measurement 
was realized in the field using free mobile application Noise Meter. The exact position of the measured places 
was located by mobile application GPS Essentials. The experiment was carried out in the software ArcGIS. We 
used the extended parts Spatial Analyst and Geostatistical Analyst that have tools used for interpolation. 
 

Keywords: noise map; noise sources; measurement of noise 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hluk je súčasťou ľudstva od nepamäti. So zvýšenou industrializáciou a nárastom 

dopravy neustále narastá hlučnosť. Hluk obklopuje ľudí nielen v mieste bydliska, ale i na ulici 

a pracovisku. K zvyšovaniu hlukovej záťaže významne prispieva doprava. Hluk nielen v okolí 

ciest graficky znázorňujú hlukové mapy. Ich hlavným cieľom je poukázať na lokality so 

zvýšenou hlučnosťou. Na základe týchto máp sa uvažuje o rôznych formách protihlukových 

opatrení.  

Cieľom predloženého príspevku bolo vytvorenie vlastnej hlukovej mapy. Mapa 

zobrazuje časť územia bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Pri tvorbe máp boli využité 

metódy a nástroje GIS. Druhým významným cieľom bola ľahká reprodukovateľnosť metodiky 

merania hluku bez potreby prístupu k drahým meracím prístrojom a softvérovému vybaveniu. 

 

Materiál a metódy 

Získanie údajov o úrovni hladiny hluku bolo kľúčovým krokom pre vykonanie 

experimentu. Pre získanie vstupných údajov bolo uskutočnené meranie hluku. Meraniu hluku 

predchádzalo naštudovanie problematiky merania. Meranie bolo uskutočnené vo vonkajšom 

prostredí, ktoré bolo vo veľkej miere zastavané. Preto bola pri meraní hluku použitá metodika 

merania vonkajšieho hluku. Hlavným zdrojom hluku bola cestná doprava.  
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Na meranie hluku sa používajú hlukomery. Z dôvodu absencie hlukomeru bola použitá  

mobilnú aplikáciu. Spoľahlivosť merania môže byť pri dodržaní určitých pravidiel merania 

pokiaľ ide o správnosť porovnateľná s konvenčnými metódami merania hluku [1]. Výber 

aplikácie nebol jednoduchý. Najdôležitejšie bolo si uvedomiť, na čo sa daná aplikácia bude 

využívať a čo od nej požadujeme. Pre túto prácu bolo potrebné, aby aplikácia dokázala 

zaznamenávať priebeh merania na jednom mieste a následne tento priebeh uložiť na 

pamäťovú kartu. Dôležité bolo, aby sa tieto údaje dali aj importovať do počítača. Druhou 

podmienkou bolo, aby to bola voľná verzia programu, bez ďalších poplatkov. Na základe 

týchto požiadaviek bola vybraná aplikácia Noise Meter. Táto aplikácia dokáže zaznamenávať 

hluk každú sekundu merania. Hluk je zaznamenaný v dB. Veľkou výhodou zvolenej aplikácie 

je automatické počítanie hodnoty LAeq (ekvivalentná hladina hluku), ktorá je vstupným 

údajom pri tvorbe hlukovej mapy. 

Po zvážení bola zvolená lokalita v meste Bratislava, konkrétne v mestskej časti 

Karlova Ves (Obr. 1). Vo zvolenej lokalite sa nachádzajú tri električkové zástavky (Molecova, 

Jurigovo námestie a Segnerova). V západnej časti lokality sa nachádza začiatok sídliska Dlhé 

diely. V danej lokalite má prevahu bytová zástavba. Rezidenčná zástavba v podobe rodinných 

domov sa nachádzala len na ulici Líščie údolie. 

 

Obr. 1 Poloha lokality merania hluku  (zdroj: mapy Google) 
 

Počet stanovísk merania hluku je závislý od viacerých vlastností vozovky. Na mieste, 

kde sa mení povrch vozovky, intenzita dopravy, sklon vozovky, charakter výstavby, pribúda 

alebo ubúda jazdný pruh je potrebné vykonať ďalšie meranie intenzity hluku [2]. 

Meranie hluku bolo vykonané na 30 miestach, ktoré rovnomerne pokrývali celú 

lokalitu. Výnimkou bolo miesto na Molecovej ulici, kde bolo búranisko so zákazom vstupu. 
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54,41 - 56,20

56,21 - 58,30

58,31 - 60,30

60,31 - 62,20

62,21 - 65,70

Vysvetlivky:

Hluková zá ťaž (dB)

43,00 - 47,00

47,01 - 48,80

48,81 - 50,70

50,71 - 52,60

52,61 - 54,40

Referenčný čas merania na jednom mieste bol 30 minút. Meranie prebiehalo počas 

viacerých dní kvôli zhoršeniu počasia, keďže jednou z požiadaviek bol približne konštantný 

ráz počasia všetkých meraní. Merania boli uskutočnené v dňoch utorok, streda a štvrtok od 

7:00 do 19:00. Meranie bolo tri krát prerušené kvôli väčšiemu vetru a dažďu. Na každom 

stanovisku sa vykonalo jedno meranie v doobedných hodinách a druhé meranie v poobedných 

hodinách. Dôvodom bolo zvýšenie presnosti merania. Medzi týmito dvomi meraniami však 

nebol žiadny extrémne veľký výkyv hodnôt. Na základe toho môžeme tvrdiť, že dĺžka 

merania 30 minút je pre nás postačujúca. Z nameranej hodnoty LAeq z prvého merania 

a hodnoty LAeq z druhého merania sme vypočítali priemer, ktorý sme ďalej používali pri 

tvorbe hlukových máp [3]. 

Na každom stanovisku merania bolo potrebné určiť jeho presnú polohu. Na určenie 

polohy sme využili mobilnú aplikáciu GPS Essentials. Výstupom z tejto aplikácie bola 

bodová vrstva stanovísk, na ktorých prebiehali merania. Táto vrstva bola vo formáte gpx 

a poloha stanovísk bola zaznamenaná v súradnicovom systéme WGS84. 

Údaje o hladine hluku spolu s presnou polohou stanovísk merania tvoria jednu časť 

vstupných údajov. Druhou skupinou údajov sú vrstvy budov a ciest, ktoré boli získané zo 

slobodnej mapy sveta OpenStreetMap. 

Pomocou interpolačných metód IDW, spline s bariérou a kriging boli vypočítané 

hodnoty v tých miestach, kde neprebehlo meranie. Plochy jednotlivých intervalov hladiny 

hluku boli vyfarbené na základe Odborného usmernenia, ktoré bolo vydané v roku 2005 

Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Obr. 2) [4]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Legenda použitá pri tvorbe hlukových máp 

 

Výsledky a diskusia 

Hluková mapa vytvorená pomocou metódy ordinary kriging (Obr. 3) a pomocou 

metódy IDW (Obr. 4) sú vo veľkej miere zhodné. Minimálny rozdiel je v tvare jednotlivých 

areálov. Inak sú tieto mapy veľmi podobné. Nevýhodou oboch máp je nezohľadnenie budov 
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na šírení hluku. Od vysokých budov sa hluk neodráža a preniká na druhú stranu budovy, čo 

v skutočnosti nie je pravda. Tento jav je možné vidieť na oboch mapách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hluková mapa vytvorená pomocou spline s bariérou (Obr. 5) je najviac odlišná od 

ostatných hlukových máp. Je to spôsobené tým, že pri tejto metóde sa brali do úvahy budovy. 

Budovy spôsobujú odraz hluku od ich stien a zmenu šírenia hluku. Táto mapa sa najviac 

približuje skutočnému šíreniu hluku v teréne. Najväčší rozdiel je medzi mapou vzniknutou 

metódou spline s bariérou a metódou ordinary kriging alebo IDW je vidieť v strede mapy. 

Toto miesto je tvorené blokom vysokých obytných budov, ktoré zachytávajú hluk z cestnej 

komunikácie na Karloveskej ulici. Za týmito budovami bol zaznamenaný veľký pokles 

hladiny hluku. Na mape, ktorá zohľadňuje budovy je tento pokles viditeľný. Na mapách 

nezohľadňujúcich budovy je nižšia hladina hluku zaznamenaná iba v tesnej blízkosti 

stanoviska merania a nie na väčšej ploche. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Hluková mapa vytvorená metódou spline with barriers 

Obr. 3 Hluková mapa vytvorená  metódou  
ordinary kriging 

Obr. 4 Hluková mapa vytvorená  metódou 
IDW 
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Pri tvorbe mapy pravdepodobnosti prekročenia 50 dB (Obr. 6) sme využili Indicator 

kriging. Hranica hluku 50 dB bola zvolená na základe zákona č. 339/2006 Z.z. [5], kde je 

určená limitná hodnota hladiny hluku pod oknami rodinných alebo bytových domov počas dňa 

na 50 dB. Až na 38 % (0,15 km2) celého územia je 99 až 100 percentná pravdepodobnosť 

prekročenia hodnoty 50 dB. V okolí hlavného cestného a električkového ťahu na Karloveskej 

ceste je najväčšia pravdepodobnosť prekročenia limitnej hodnoty 50 dB. Je to spôsobené 

zvýšenou hlučnosťou električkovej trate a väčším počtom automobilov na cestnom ťahu. 

Druhá lokalita s najväčšou pravdepodobnosťou prekročenia limitnej hodnoty sa nachádza v 

okolí cestných ťahov Hany Meličkovej, Janotovej a Baníkovej.  

 Mapa predpokladaných stredných chýb merania hluku (Obr. 7) bola vytvorená 

pomocou metódy krigingu a znázorňuje, ako vhodne boli rozmiestnené meracie body. 

V prípade vhodne rozmiestnených bodov je stredná chyba čo najnižšia. Najväčšia stredná 

chyba je v oblasti športového areálu a búraniska na Molecovej ulici. Na týchto miestach 

nebolo možné vykonať meranie hluku, lebo na oboch miestach je zakázaný vstup 

nepovoleným osobám. Okrem týchto dvoch prípadov sú stanoviská merania rozmiestnené 

rovnomerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Predpokladané stredné chyby 
merania hluku 

Obr. 6 Pravdepodobnosť prekročenia 
hladiny hluku 50 dB 
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Záver 

Hoci vstupné údaje o hladine hluku neboli namerané presným hlukomerom, ale iba 

mobilnou aplikáciou sa dajú tieto vstupné dáta považovať za plnohodnotné. Ku tvorbe 

hlukovej mapy sa dajú použiť nielen špecializované softvéry, ktoré sú priamo na tento účel 

zostrojené.  Pri tvorbe hlukových máp sa dajú použiť štandardné GIS softvéry, ktoré majú 

nástroje na interpoláciu. Najvhodnejším algoritmom na modelovanie hlukových máp je spline 

s bariérou. Ako jediný zohľadňuje vplyv budov na šírení hluku. Na základe týchto okolností 

by sa dali vytvoriť hlukové mapy menších oblastí, ktorých tvorba by bola finančne menej 

náročná ako od špecializovaných firiem. 
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Abstract 

Interactive web map client for routing  
Thanks to the rapid development of information technology people have higher requirements on 

interactivity of the web. Our goal was to create a web–based mapping client using the existing freely available 
libraries that finds and displays the calculated road links public service lookup searches (path). In our work we 
used the freely available library OpenLayers to create it. To obtain the coordinates of points, we used the 
GeoNames Public API. The route was obtained from the public Open Source Routing Machine API. The basic 
functionality of our web mapping client contains the basic layer, control the map display, choice start, target, 
intermediate–stop and visual display of the result (route, itinerary).  
 

Keywords: GeoNames; OpenLayers; map services; routing; web client 

  

Úvod a formulácia cieľa 

V poslednej dobe dochádza k prudkému rozvoju informačných technológií, takže sa 

kladie čoraz väčší dôraz aj na interaktivitu pri prehliadaní webového obsahu. Preto naším 

cieľom bolo vytvorenie webového mapového klienta pomocou existujúcich voľne dostupných 

knižníc, ktorého úlohou bolo vyhľadať a zobraziť cestné spojenie vypočítané verejnou 

službou vyhľadávania spojenia.  

 

Materiál a metódy 

Celý experiment sme realizovali použitím programovacieho jazyka JavaScript. Aby 

sme nemuseli načítavať celú webovú stránku znova pri akejkoľvek zmene, použili sme AJAX 

(Asynchronous JavaScript and XML), ktorý dovoľuje webovým stránkam, aby boli 

aktualizované asynchrónne pomocou výmeny malého množstva dát so serverom na pozadí. 

Vďaka tomu môže JavaScript medzitým spracovávať ďalšie úlohy a následne spracovať 

odpoveď po jej prijatí [1]. 

Na vytvorenie webového mapového klienta sme použili OpenLayers - voľne dostupnú 

JavaScriptovú knižnicu na strane klienta, ktorá je zameraná na vytváranie interaktívnych 

webových máp zobraziteľných skoro v každom webovom prehliadači bez závislosti                

na mapovom serveri [2]. 

Získanie súradníc geografických bodov prebehlo dopytovaním sa na verejné API   
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služby GeoNames – voľne dostupnej geografickej databázy.  

Služba Open Source Routing Machine implementuje algoritmus na hľadanie najkratšej 

cesty v cestnej sieti v jazyku C++, takže samotná trasa bola získaná z verejného API služby 

využitím funkcie viaroute (výpočet najkratšej cesty v cestnej sieti medzi dvoma súradnicami 

zo zadaných zoradených cestných bodov) [3]. 

 
Obr. 1. Diagram komunikácie s externými službami 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledkom našej implementácie bol plne funkčný mapový klient, ktorý je 

publikovaný na URL adrese http://gis.fns.uniba.sk/projekty/bc/14/demeterova. 

Jedna z primárnych úloh, ktorú náš klient vykonával, je preberanie obrázkov                

z mapového servera – klient odoslal požiadavku na server. Vždy, keď došlo k zmene pozície 

alebo priblíženia, klient musel vytvoriť novú požiadavku na server - túto úlohu zabezpečila 

knižnica OpenLayers. V našom prípade bol webový mapový server služby OpenStreet Maps. 

Najprv sa nám vytvorila mapa s podkladovou vrstvou a ovládacími prvkami. Následne 

sa po zadaní údajov získali súradnice počiatočného bodu, medzizastávky a koncového bodu 

vyhľadávanej trasy prostredníctvom dopytov na službu GeoNames. Potom sa na mape 

vykreslili značky reprezentujúce tieto body. Pomocou dopytu na službu sa získali body 

tvoriace trasu a vykreslili sa na mape. Výsledkom tohto procesu je interaktívna mapa 

s vyznačenou trasou (začiatočný bod, možné medzizastávky, koncový bod) a taktiež 

zobrazený itinerár. 
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Na získanie súradníc počiatočného bodu, medzizastávky a koncového bodu 

potrebujeme odoslať tri samostatné požiadavky na službu GeoNames. Požiadavky sa 

odosielajú sériovo – ďalšia požiadavka sa odošle až po spracovaní predošlej odpovede. Štvrtá 

požiadavka je vyhľadanie trasy prostredníctvom služby. 

Aby sa na to pozreli podrobnejšie, prejdeme na skriptovú časť – ako prvé si popíšeme 

samotné získanie súradníc bodu prostredníctvom služby GeoNames. Najprv sme vytvorili 

nový objekt XMLHttpRequest, ktorý sa uložil do premennej request1. Následne sa definovala 

požiadavka – HTTP metóda a adresa URL, ktorá sa odoslala na server a odpoveď sa po prijatí 

spracovala. Ak služba GeoNames nenašla žiadne možné súradnice bodu, aplikácia 

používateľovi zobrazila informáciu o neúspešnom vyhľadaní súradníc a vyzvala ho na zmenu 

zadania. Ak služba GeoNames našla aspoň nejaké súradnice, tak sa do premennej result1 

uložili prvé nájdené súradnice. Rovnakým spôsobom sa získali súradnice ďalších bodov.  

Na inicializovanie mapy sme použili funkciu init (inicializácia), v ktorej sme vytvorili 

mapu a jej ovládacie prvky.   

V ďalších riadkoch kódu sme definovali projekcie. Bolo nevyhnutné definovať 2 

súradnicové systémy – WGS-84 a Mercator, pretože služby GeoNames a Open Source 

Routing Machine pracujú so súradnicovým systémom WGS–84 a OpenLayers s Mercatorom.  

Cieľový alebo koncový bod sme od používateľa dostali v podobe jeho názvu, napr. 

„Bratislava“. Na zistenie súradníc tohto bodu sme znova poslali dopyt na webovú službu 

GeoNames. Najskôr sa vytvoril objekt XMLHttpRequest, potom sa definovala požiadavka     

na server (adresa webovej služby GeoNames a parametre), funkcia pre spracovanie odpovede 

(onload) a odoslali sme požiadavku. Keď prehliadač prijal odpoveď na požiadavku, spustila 

sa funkcia definovaná v onload. Najprv sa dekódovala odpoveď, ktorá bola vo formáte JSON. 

Následne sa skontrolovalo, či sa podarilo určiť súradnice pre zadané miesto. V prípade, že sa 

súradnice nepodarilo určiť, tak sa používateľovi zobrazil oznam (alert) s požiadavkou           

na zmenu zadania a zopakovanie činnosti.      

Získané súradnice od webovej služby GeoNames boli v súradnicovom systéme WGS-

84, avšak použitá podkladová vrstva Open Street Maps pracuje so systémom Mercator. 

OpenLayers obsahuje funkciu na transformáciu súradníc medzi súradnicovými systémami. 

Následne sme transformované súradnice vložili do vektorovej vrstvy prostredníctvom 

vytvorenia novej vektorovej vlastnosti a funkcie addFeatures. 

Trasu medzi počiatočným a koncovým bodom sme získali prostredníctvom dopytu      

na službu Open Source Routing Machine. Odpoveď bola vo formáte JSON a jej súčasť tvorila 

presná geometria trasy, itinerár a všeobecné informácie o trase. Geometriu trasy bolo ešte 
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nutné dekódovať prostredníctvom knižnice z vyššie spomínaného projektu a obsahovala 

geografické súradnice bodov tvoriacich trasu a opäť bola nutná ich transformácia zo systému 

WGS-84 do systému Mercator. V premennej ,,line“ (línia) sme inicializovali objekt 

OpenLayers.Geometry.LineString, do ktorého sme v cykle uložili všetky transformované 

body geometrie trasy. Pre líniu sme určili štýl – čiernu farbu línie, šírku 5 px a priehľadnosť 

50 %. Do premennej lineFeature sme vložili objekt OpenLayers.Feature.Vector, ktorý mal 

vlastnosti line (objekt s definovanými bodmi – čiže geometria, ktorú táto vlastnosť 

reprezentovala), null (na tomto mieste mohli byť definované metadáta vlastnosti, ktoré ale   

pre naše potreby neboli nutné) a style (vyššie definovaný štýl – vyššie vytvorený objekt). 

  

Záver 

Implementovali sme mapového webového klienta s nasledujúcou funkcionalitou - 

zobrazenie a ovládanie mapy,  voľba počiatočného, koncového bodu a medzizastávky, 

vyhľadanie, zobrazenie trasy a itinerára. 

Po otvorení nami vytvoreného *.html súboru v prehliadači dochádza k načítaniu 

obsahu mapy. Nastavili sme, aby sa mapa centrovala približne na Banskú Bystricu. Následne 

má užívateľ možnosť zadať, že odkiaľ a kam bude smerovať jeho trasa, takže klient odošle 

dve požiadavky na server, aby získal súradnice oboch bodov. 

 

Obr. 2. Vyhľadanie trasy bez medzizastávky a bez itinerára 
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V prípade, že používateľ sa rozhodne zvoliť si medzizastávku, bude odoslaný ďalší 

dopyt na server, výsledkom ktorého budú súradnice medzizastávky. Aplikácia je ošetrená tak, 

že je možné vyhľadávať trasy aj s medzizastávkou, ale aj bez nej. Ďalej je možné nájsť 

ľubovoľný počet trás, ktoré sa budú priebežne vykresľovať do mapy. Každá jedna trasa je 

následne pridaná do prepínača vrstiev, kde si môžeme vybrať, ktoré trasy chceme zobraziť. 

 

 

Obr. 3. Vyhľadanie trasy s medzizastávkou a s itinerárom 

 

Ak sa nám zdá, že je už trás priveľa, pomocou formulárového tlačidla ,,Vymazať“ 

môžeme odstrániť všetky vrstvy okrem podkladovej. Itinerár poslednej úspešne vyhľadanej 

trasy je zobrazený vedľa mapy. 

Mapový klient má ešte nedostatky, stále je na ňom čo zlepšovať. Ako príklad môžeme 

uviesť zmenu dizajnu na viac užívateľsky prívetivý, ako aj inak riešené samotné fungovanie 

aplikácie – odosielanie požiadaviek na server paralelne kvôli ušetreniu času. 
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Abstract 

The relief map of wood  
This thesis describes the process of making the wooden relief map in simple conditions, without using 

any modern technology. The material used to create the map (3D model) had to satisfy trivial conditions: 
dimensions (to preserve scale), ease of processing (softness, texture) and affordability. At the beginning were: 
choosing the suitable location (map sheet), calculations of appropriate vertical scale and the required amount of 
material. The actual realization was the formation of parts by contours, which were combined into the relief map. 
 

Kľúčové slová: relief map; map sheet; wood 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mapu definuje medzinárodná kartografická asociácia (ICA) ako „... symbolický 

(znakový) obraz geografickej reality zobrazujúci vybrané javy a charakteristiky;  je 

výsledkom tvorivého úsilia autora, ktorý urobil výber, pri ktorom priestorové relácie majú 

primárnu dôležitosť“[1]. Z uvedenej citácie vyplýva, že obsah i forma mapového diela je 

vyjadrením osobného pohľadu autora na spracovávanú tému.  

Rôzny autori, rôzne pohľady, rôzne špecifikácie, rôzne zadania a potreby vplývajúce 

na obsah vytváraných mapových diel ponúkajú široké portfólio tematických máp. Poznáme 

viac ako 60 druhov tematických máp. Pri slovnom označení: „mapa“ – prvotná predstava 

vedie ku klasickej, dvojrozmernej (2D), papierovej mape. Však, keď do tvorby mapového 

diela zahrnieme zobrazenie vertikálnych rozmerov zemského povrchu, ktorý je na 2D mape 

vyjadrený kótami, šrafami, vrstevnicami a pod., vytvoríme trojrozmernú (3D), tzv. reliéfnu, 

mapu [2].  

Cieľom práce je predstaviť technologický postup tvorby 3D mapy z dreva. Samotná 

práca na tomto type mapového diela bola realizovaná počas povinnej praxe na Katedre 

kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme pod pedagogickým vedením 

pracovníkov katedry.  
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Materiál a metódy 

Z časového hľadiska (rozsah povinnej praxe: 21 dní) bol pre tvorbu reliéfnej mapy 

zvolený jeden mapový list Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:25 000, 

konkrétne išlo o mapový list s označením 35 – 234 Bánovce nad Bebravou. Ako vyhovujúcu 

vertikálnu mierku sme stanovili mierku 1:5 000. Jedným z dôvodov podmieňujúcich takto 

stanovenú vertikálnu mierku bola dostupnosť vhodných materiálov. Autori reliéfnych máp 

používajú na ich tvorbu rozmanité materiály - od najlacnejších po najdrahšie formy, teda od 

papiera/kartónu až po plast. Kvôli naplneniu stanovenej vertikálnej mierky sme potrebovali 

hrúbku materiálu 1mm. Túto podmienku spĺňali dosky modelárskej balzy, teda ako základný 

stavebný materiál bolo zvolené drevo. Spojovacím materiálom bol lep. 

Metodika práce bola jednoduchá. V princípe išlo o vytvorenie plôch jednotlivých 

vrstevníc georeliéfu z balzy, spojenie prislúchajúci balzových plôšok s mapovým podkladom 

a následné vyskladanie reliéfu použitého mapového listu (Obr. 1 – 2).  

 

Obr. 1 Schematický náčrt štruktúry reliéfnej mapy (rez) 
 

 

Obr. 2 Časť práce (vrch Široká, 25 dielcov) 
 

 

 

mapový podklad 
lep 

balzová doska 
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Výsledky a diskusia 

Výsledkom práce je vytvorená konkrétna reliéfna mapa z balzového dreva, konkrétny 

3D mapový list (Obr. 3 – 5). Reliéfnu mapu tvorí spolu 293 dielcov. Celková dĺžka práce bola 

116,5 hod., spotreba materiálu: 9 ks mapových listov, 50 ks balzových dosiek (rozmer: 

100x1000x1), 4 ks sprejového a 9 ks tubového lepidla. Mapu je možné použiť jednak na 

prezentačné účely práce študentov katedry ale i v pedagogickej praxi  – napr. pri prvotnom sa 

zoznamovaní s mapovými znakmi (hustota vrstevníc pri tvorbe obrazotvornosti reliéfu či 

orientácia popisu vrstevníc, a i.) alebo pri modelovaní reliéfu zo záznamov digitálnej 

fotogrametrie.  

 

Obr. 3 Pohľad z hora 
 

 
Obr. 4 Pohľad z boku 
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Obr. 5 Detail 
 

Záver 

Prvotným impulzom pre vytvorenie takéhoto typu reliéfnej mapy bolo zhliadnuté 

historické dielo v Moravskom kartografickom centre vo Veľkých Opatoviciach (ČR) – 

reliéfnej (plastickej) mapy historických oblastí Moravy a Sliezska z prelomu 19. a 20. 

storočia. Samozrejme, ústredný exponát MKC je omnoho rozsiahlejší a časovo i personálne 

náročnejší, avšak v našich podmienkach možno konštatovať, že konkrétny jeden mapový list 

pretvorený do podoby reliéfnej mapy je úspechom najmä pre mňa, ako autora tohto diela. 
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Abstract 

Effects of global development on the textile and clothing industry level Vrbové (case study) 
The aim was processing the information of the textile industry in selected center, the town Vrbové. The 

changes in regional character were compared with development of this industry in the Slovak Republic. The 
textile and clothing industry had still the regressive development of employment in Slovakia after 1990. 
Comparing the employment in this industry in Slovakia and in the textile center, town of Vrbové, we find out 
that in Vrbové since 2005, when the foreign investor arrived here it has risen up, while in Slovakia it has 
generally decreased. An increasing number of employment, however, does not affect the development of 
unemployment in the town. 
 

Keywords: textile and clothing industry; globalization; local effects; Vrbové 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zmena geopolitickej, ekonomickej a sociálnej situácie po roku 1989 priniesla 

množstvo zmien pre priemysel, textilný a odevný nevynímajúc. Za vybrané centrum 

textilného a odevného priemyslu sme zvolili mesto Vrbové, pretože ešte do nedávnej doby tu 

bol funkčný stredne veľký podnik. Po jeho zániku bolo fungovanie textilného a odevného 

priemyslu minimalizované a v roku 2005 sem prišiel zahraničný investor, ktorý obnovil 

textilnú výrobu v tomto meste. 

Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza a zhodnotenie dostupných údajov pre 

mesto Vrbové a interpretácia výsledkov. Čiastkovým cieľom je stanovené aj zhodnotenie 

dopadov na ekonomickú a sociálnu oblasť miesta Vrbové. 

 

Materiál a metódy 

 Teoretický vstup bol realizovaný prostredníctvom rozboru literatúry zaoberajúcej sa 

textilným a odevným priemyslom a jeho charakteristikami. Kľúčovými boli informácie 

publikované vo viacerých zdrojoch [1 – 5]. 

Terénny výskum prebiehal formou interview s viacerými ľuďmi Najvýznamnejšími 

respondentmi, ktorých výpovede boli použité v práci, boli Štefan Obuch a Ľubica Fuksiová. 

Štefan Obuch v rokoch 1952-1955 a 1971-1983 zastával post riaditeľa Trikoty Vrbové, 

národný podnik. Ľubica Fuksiová pracovala v Trikote Vrbové n.p. a viacerých jej 
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nástupníckych podnikoch od roku 1982 (ako laborantka, technológ), v súčasnosti je 

zamestnaná ako asistentka vedúceho vo firme Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs 

s.r.o. vo Vrbovom. 

 Zmeny v areáli textilnej firmy Trikoty sú znázornené na situačných plánoch, ktoré sú 

doplnené orientačnou šípkou a grafickou mierkou. Údaje sú vzhľadom na komplexnosť 

zistených skutočností generalizované, a teda jednou farbou je znázornená textilná výroba 

a ďalšou netextilná výroba a služby. 

 

Výsledky a diskusia 

 Základ budúceho podniku Trikota predstavujú Bosákove textilné závody, založené 

v roku 1941. Samotný Národný podnik Trikota vznikol 4.7.1949 a vrchol v zamestnanosti 

dosiahol v roku 1980 s 3255 zamestnancami (spoločne s odštepnými závodmi). V roku 1989 

bol transformovaný na štátny podnik. Predmetom výroby a podnikania štátneho podniku 

Trikota bola výroba pletenej bielizne, vrchného ošatenia a vrchných odevov, pletených 

úpletov, gumo-elastického tovaru, drobných pletených výrobkov, bytových textílií, 

technických textílií, úpletov pre automobilový a nábytkársky priemysel. V auguste 1996 bol 

schválený privatizačný projekt štátneho podniku Trikota. Trikota, a.s. bola vytvorená o rok 

neskôr, predmet výroby a podnikania zostal zachovaný. Počet zamestnancov sa ku koncu 

fungovania pohyboval okolo 160 zamestnancov [1 – 5]. 

 Po roku 1989 prišlo v areáli k obmedzovaniu výroby a uvoľňovaniu výrobných 

a skladových priestorov. Možnosť prenájmu týchto priestorov využili nielen textilné firmy. 

Zoznam spoločne s dobou fungovania v komplexe bývalej Trikoty je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke. 

 

Tab. 1. Firmy podnikajúce v areáli Trikoty v období 1990 – 2014 [3 – 5, 8] 
 

Názov firmy 
Obdobie 
činnosti 

Predmet podnikania 

Andrea s.r.o. 1993 - 2010 výroba bielizne 

Areál s.r.o. Elisa 1999 - 2012 správa areálu 

Avila s.r.o. 1996 - 1999 výroba textilnej konfekcie 
Bodet & Horst mattress 

ticking Verwaltungs s.r.o. 
2005 - N výroba poťahov 

Brukos s.r.o. Krakovany 1999 - N kovovýroba a montáž kovových konštrukcií 

CSAT, s.r.o. N Predaj a servis satelitnej techniky 

Darling s.r.o. 1997 - 2006 výroba pančuchového tovaru 

Edal, s.r.o. 2005 - 2007 výroba ručne spracovaných textilných výrobkov 

Fénix Bratislava, s.r.o. 2004-2009 obchodno-servisné služby nemocničného vybavenia 
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Gollas SK, s.r.o. 2004 - 2008 výroba odevov (dámska a pánska konfekcia) 

Goset s.r.o. Modra N - 2005 knihárska a kartonážna výroba 

Kreaflor s.r.o. 1999 - 2004 dekoratívne predmety z dreva 

Luna Textile, s.r.o. 2007 - 2009 krajčírske práce 

Medo s.r.o. N stravovacie služby 

Peges s.r.o. 2005-2007 výroba rozvodní pre telekomunikácie 

Primatex s.r.o. 1998 - 2011 výroba odevov pre firmu Favab 

Prokotion, s.r.o. N lisovanie drobných plastových hračiek 

Promoplast s.r.o. 2001 - 2005 výroba a spracovanie plastových hračiek 

Racen s.r.o. 1996-1999 vykurovacie služby 

Reha-CARE, s.r.o. 2011 - N výroba zdravotníckeho tovaru 
Saex, s.r.o./ Web 
Slovakia,s.r.o. 

2005-2007 obchodný sklad skla a porcelánu 

Slovakia Topotone 2008-2010 výroba reproduktorov 

Technopol s.r.o. 1999 - 2005 komplexná textilná výroba 

Trikotex 1999 - N predajňa textilu 

United More, s.r.o. 2005-2007 výroba plastových komponentov 

Vlasim, s.r.o., Trenčín 2004-2007 výroba vlasových implantátov 

WorkAway, s.r.o. 2002-2004 zostavovanie svietidiel 
N- údaje nedostupné 

 

 
 

Obr. 1. Orientačný plán Trikoty a.s. 1997 (A), areálu bývalej Trikoty 2011 (B), Legenda k orientačným plánom 
areálu bývalej Trikoty (C) [2, 6] 
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Obrázok 1, časť A predstavuje údaje o rozčlenení priestorov Trikoty a.s. za rok 1997, 

ale vyobrazená konfigurácia skladovo-výrobných priestorov je zhodná s konfiguráciou 

priestorov v Trikota š.p. v roku 1992 a Trikota n.p. v roku 1980. Na nasledujúcej časti B 

vidno rozšírenie najväčšej textilnej firmy aj do ďalších budov areálu. Len veľmi malý priestor 

tu zaberala posledná textilná firma, Primatex s.r.o., tá však svoju činnosť ukončila práve 

v roku 2011. Od tohto roku je teda v areáli bývalej Trikoty už iba jediná textilná firma a aj tá 

funguje výlučne so zahraničným kapitálom. 

Obdobie rokov 1993 až 2013 je tak vhodné na sledovanie zamestnanosti v tomto 

areáli. Vystriedalo sa tu veľké množstvo textilných, ale aj netextilných firiem, z ktorých tu 

mnohé pobudli len niekoľko mesiacov. Informácie o počte zamestnancov sa za tieto malé 

firmy nachádzajú len v Kronike mesta Vrbové. Tieto údaje však nie sú kompletné a preto 

nebolo možné sledovať ich vývoj. Sústredili sme sa preto len na počty zamestnancov 

najväčších firiem v tomto areáli, Trikota Vrbové, n.p. (Trikota Vrbové, š.p., Trikota, a.s.) a 

zahraničnú firmu Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.. Táto firma sem prišla 

v roku 2005 a prebrala vedúci pozíciu v textilnom priemysle mesta. Vo Vrbovom sa venuje 

finálnej výrobe a prešívaniu matracov a bavlnených úpletov, hneď v roku 2005 mala 200 

zamestnancov. To sa môže v merítku, mesta Vrbové, ktoré malo k 31.12.2012 6164 

obyvateľov považovať za väčší podnik. Dôvodov, prečo si tento investor vybral práve Vrbové 

je nie len dlhá tradícia textilného a odevného priemyslu v tejto lokalite s kvalifikovanými 

zamestnancami, ale aj fakt, že sa nachádza len niekoľko kilometrov od Piešťan a tak má 

veľmi dobrú dopravnú polohu. Prechádzajú tu totiž hlavné dopravné tepny Slovenska, 

železničná trať č.120 smerujúca z Bratislavy cez Žilinu do Košíc, diaľnica D1 v rovnakom 

smere, medzinárodná tepna E 75 z Českej republiky cez Slovenskú republiku až na Ukrajinu 

[6 – 8]. 

Graf znázorňuje počet zamestnancov od roku 1993, kedy ich bolo 1888. Odvtedy ich 

počet klesal až do roku 2004, kedy dosiahol svoje minimum 161. Odkedy tu v roku 2005 

začal pôsobiť zahraničný investor z Nemecka sa zamestnanosť zvyšovala, bez akéhokoľvek 

poklesu 6 rokov. V roku 2012 klesol počet zamestnancov len symbolicky o 25. Od tohto roku 

znovu nasledoval nárast. 
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Obr. 2. Vývoj počtu zamestnancov v areáli Trikoty v rokoch 1993 – 2013 [8] 
 
 

Posledný graf porovnáva počty zamestnancov firmy Bodet & Horst mattress ticking 

Verwaltungs s.r.o. sídliacej v areáli bývalej Trikoty a počtu nezamestnaných v meste Vrbové. 

Súčasťou sú aj údaje o počte nezamestnaných žien v meste za obdobie 2006-2012, pretože 

všeobecne pre celosvetový textilný a odevný priemysel platí, že v ňom pracuje vyšší podiel 

žien ako mužov. Počet zamestnancov firmy Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o. 

prvýkrát klesol až v roku 2012, dalo by sa predpokladať, že nezamestnanosť bude rásť až 

v tomto období. Nie je to však tak, celková nezamestnanosť vo Vrbovom stúpala už od roku 

2008, nezamestnanosť žien narastala v období 2007 - 2009 a v roku 2011. 

Pri porovnaní zamestnanosti v textilnom a odevnom priemysle Slovenska 

a v textilnom priemysle vo Vrbovom vidno značné rozdiely. Zamestnanosť v tomto odvetví 

na Slovensku má už niekoľko rokov klesajúcu tendenciu, no vo Vrbovom naopak. Po 

rapídnom poklese na začiatku 21. storočia má v posledných rokoch tento ukazovateľ sklon 

k rastu. 

 

 
 

Obr. 3. Porovnanie počtu zamestnancov vo firme B&H a počtu nezamestnaných v meste Vrbové [8, 9] 
 

Záver 

V predloženej práci sme sa venovali problematike textilného a odevného priemyslu, 

jeho vývoju a zmenám v rámci mesta Vrbové, najmä v areáli Trikoty.  

Od roku 1941 trvajúca tradícia textilného a odevného priemyslu dosiahla svoj vrchol 

v roku 1980 kedy počet zamestnancov v tomto odvetví v podniku Trikota Vrbové n.p. 
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dosiahol počet 3255. Od tohto roku sa ich počet výrazne znížil a v najhoršej etape ich bolo len 

161. Tesne potom v roku 2005 o tohto mesta prišiel zahraničný investor, ktorý si v areáli po 

týchto textilných firmách zriadil výrobu. Ani jeho príchod nenapomohol zmierniť 

nezamestnanosť tohto mesta. Dokonca aj keď počet zamestnancov tejto textilnej firmy rastie, 

nezamestnanosť tu ďalej stúpa. Počet zamestnancov tejto firmy v roku 2013 dosiahol hodnotu 

620 a nie je predpoklad, že by sa rozvinul až do veľkosti Trikoty Vrbové, n.p. 
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Abstract 
Creation of the forest mask based on aerial multispectral photos using object-based approach in 

eCognition Developer.  
In this article we provide an analysis of algorithm prepared for the purposes of making forest mask from 

aerial multispectral photos with high resolution. The photos were taken on 10th September 2011 in the area of 
Hydropower plant Gabčíkovo in the section Dobrohošť - Bodíky in different spectral bands - blue, green, red and 
near- infrared. We also illustrate the use of progressive and evolving method of object-based classification and 
the use of this method in classifying forest structures, in our case in the process of forest mask creating. The 
result of this article is an algorithm, which is useful while creating forest mask. The overall accuracy of 
algorithm achieved 89.5%.  
 
Keywords: aerial photographs; forest mask; multiresolution segmentation; object-oriented classification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Technológie DPZ prežívajú v posledných pár rokoch rozsiahlu revolúciu, čo sa týka 

technologického pokroku. Len nedávno sa začalo masívne využívanie digitálnych 

multispektrálnych snímok, ktoré nahradili dlhodobo používané čiernobiele letecké snímky. 

Napriek rozsiahlym technologickým zmenám, bol po fotogrametrickej stránke prechod         

ku digitálnym snímkam plynulý, ale v oblasti interpretácie výskum zaostáva. Pri klasifikácii 

sme totiž významnou mierou naďalej závislí na metódach vizuálnej interpretácie.                   

Je to spôsobené tým, že vyvinutie automatizovaného algoritmu, schopného dosahovať 

optimálne výsledky pri klasifikácii je pomerne náročné a vyžaduje si rozsiahle znalosti           

a potrebu zohľadniť najrôznejšie činitele, vplývajúce na charakteristiky obrazového materiálu 

v čase snímkovania.  

Na prácu s digitálnymi snímkami je v dnešnej dobe k dispozícií množstvo kvalitných 

programov, pričom viacero z nich využíva objektovo orientovaný prístup pri analýze               

a klasifikácii. Nami vybraté prostredie eCognition Developer od spoločnosti Trimble je jeden 

z najpoužívanejších nástrojov určených na objektovo orientovanú klasifikáciu. Jeho 

najčastejšie využitie nachádzame pri automatických analýzach obrazových dát z diaľkového 

prieskumu Zeme (mapovanie vegetácie, detekcia zmien, rozpoznávanie objektov).  

Cieľom príspevku bolo vytvorenie spoľahlivého klasifikačného algoritmu, ktorý by 

dosahoval optimálne výsledky v procese tvorby masky lesa, ktorá by následne mohla byť 
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využívaná pre ďalšie operácie nad multispektrálnymi snímkami s vysokým rozlíšením. 

Príkladom takýchto operácií môže byť klasifikácia zdravotného stavu porastov, mapovanie 

porastových textúr, posudzovanie štruktúry lesov alebo priestorová analýza dynamiky zmien 

stavu lesa. Problematikou tvorby masky lesa sa čiastočne vo svojich prácach zaoberajú           

aj viacerí autori [1, 2].  

 

Materiály a metódy 

Vstupné obrazové dáta poskytlo Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný útvar 

vo Zvolene. Snímkový materiál bol nasnímaný 10.9.2011 v blízkosti VD Gabčíkovo,             

v lokalite Dobrohošť - Bodíky spoločnosťou ARGUS GEO SYSTEM, Ltd. Hradec Králové     

s použitím digitálnej kamery Vexcel UltraCamX v mierke 1 : 41 800, s prekrytom 60 %. 

Priestorové rozlíšenie snímok bolo 0,30 x 0,30 m a snímky boli vyhotovené v štyroch 

spektrálnych pásmach: modrom, zelenom, červenom a blízkom infračervenom.  

Objektovo orientovaná klasifikácia je typ klasifikácie, pri ktorej sú pixle zlúčené na 

základe špecifických parametrov do jednotlivých segmentov. Segmenty (obrazové objekty), 

môžu byť špecifikované na základe tvaru, spektrálnej odraznosti, heterogenity a pod. 

Hlavný význam objektovo orientovanej klasifikácie spočíva vo využívaní 

automatizovaných metód pre dôkladnú analýzu snímkových materiálov vo vysokom rozlíšení. 

V porovnaní s tradičným postupom klasifikácie pixlov poskytuje možnosť komplexnejšieho 

opisu stavu porastov pomocou prepojenia spektrálnych, štrukturálno-texturálnych a relačných 

charakteristík. Aplikáciou algoritmu klasifikácie na homogénne porastové textúry (objekty) je 

možné posúdiť ich zdravotný stav, prípadne stupeň rozpadu alebo zaznamenať procesy ich 

obnovy. Týmto spôsobom je možné výrazne zracionalizovať časovo aj fyzicky náročné 

terénne práce [3]. Výsledky klasifikácie sú v porovnaní s výsledkami rastrovo orientovaných 

druhov klasifikácie menej "rozbité", čo v konečnom hľadisku uľahčuje následnú interpretáciu, 

prípadne ďalšie operácie s obrazovým záznamom. Tento typ klasifikácie prebieha v dvoch 

hlavných krokoch a to segmentácii obrazu a jednotlivých klasifikačných algoritmov, 

konkretizujúcich spektrálne a geometrické vlastnosti pre modelovanie tried [4].  

Prvým krokom klasifikácie je segmentácia obrazu. Snahou segmentácie je rozdeliť 

obraz do častí (segmentov), ktoré majú úzku súvislosť s predmetmi či oblasťami reálneho 

sveta zachyteného na snímanom obraze. Existuje viacero druhov segmentačných algoritmov, 

pričom princíp spočíva v procese podobnom zhlukovaniu a zakladá sa na požiadavke, aby 

boli pixle priestorovo súdržné a jednotlivé segmentačné algoritmy sa dali upravovať podľa 

špecifických parametrov.  
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V rámci prostredia eCognition sme využili viacúrovňovú segmentáciu (multiresolution 

segmentation), ktorá umožňuje vytvárať obrazové objekty na rôznych mierkových úrovniach. 

Tento druh segmentácie využíva techniku zlučovania počiatočných jednopixlových objektov 

do väčších objektov stratégiou zdola nahor. Algoritmus vykonáva veľké množstvo krokov, pri 

ktorých sú menšie obrazové bloky zlučované do väčších blokov na základe parametrov 

mierky a heterogenity [5].  

Veľkosť výsledných objektov je možné ovplyvniť pomocou tzv. parametra mierky. Ak 

je mierka príliš veľká, nie sú zachytené všetky objekty záujmu (nadsegmentovanie), ak je 

príliš malá, výsledkom je množstvo segmentov, ktoré neumožňujú efektívnu klasifikáciu.  

Druhým krokom je samotná klasifikácia, kde sa vytvorené segmenty klasifikujú na 

základe spektrálnych, tvarových, textúrnych, kontextových a iných informácií. Nami 

vytvorený klasifikačný algoritmus je založený na pravidlách alebo znalostiach, ktoré definuje 

užívateľ (knowledge-based, rule-based). 

Vzhľadom na to, že operácie, ktoré nad snímkami prebiehali sú náročné na výpočtový 

čas, tak sme pristúpili k zníženiu pôvodného rozlíšenia 0,30 m na rozlíšenie 2,43 m. Tento 

úkon prispel k zrýchleniu segmentácie na konečných približne 40 sekúnd pre snímku              

s rozmermi 2136 x 2056 pixlov. Segmentačné parametre boli pri úvodnej segmentácií 

nastavené na parameter mierky 100 a pri tvorbe druhej, podrobnejšej úrovne segmentácie na 

parameter mierky 50, pričom ostatné parametre boli ponechané na svojich pôvodných 

nastaveniach (parameter tvaru 0,1 a parameter kompaktnosti 0,5). Použitá nízka hodnota 

parametru tvaru má za následok, že program používa ako hlavný parameter pri tvorbe 

objektov farbu. Parameter kompaktnosti definuje výslednú integritu objektu, pričom 

ponecháva zachovanú variabilitu pri vytváraní kompaktných aj menej kompaktných objektov. 

Segmenty s parametrom mierky 100 boli použité ako vstupné objekty, na ktorých boli 

aplikované klasifikačné algoritmy pre odčlenenie lesných, resp. nelesných objektov. Následne 

bol aplikovaný algoritmus s parametrom mierky 50 na segmenty, ktoré boli klasifikované ako 

les, pričom tieto väčšie segmenty boli "rozbité" na menšie objekty a následne klasifikované 

rovnakým klasifikačným algoritmom ako pri klasifikácií segmentov pri úvodnom kroku. 

Tento spôsob hierarchickej segmentácie bol použitý preto, lebo po výsledku klasifikácie 

segmentov s použitým veľkostným kritériom 100 bolo potrebné vykonať podrobnejšie             

a precíznejšie odlíšenie lesných porastov od iných kategórií (tieňov, medzier v poraste, 

lesných ciest a pod.). 

Ako klasifikačný algoritmus sme použili priraďovací algoritmus - assign class 

algorithm. Je najjednoduchším algoritmom, používaným na klasifikáciu segmentov na 
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základe prahovej podmienky, ktorá určí, či daný segment / objekt patrí alebo nepatrí do 

príslušnej triedy. Na jeho správne fungovanie je potrebná minimálne jedna dostatočne 

špecifická podmienka [6].  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené použité prahové hodnoty pri klasifikačných 

algoritmoch (Tab. 1). Jednotlivé prahové hodnoty boli získané manuálnou identifikáciou 

pomocou nástrojov v pracovnom prostredí, ktoré zobrazujú vlastnosti jednotlivých objektov 

na snímke. 

Tab. 1. Prahové hodnoty použité v klasifikačných algoritmoch 
INPUT LAYER  CONDITION  VALUE OUTPUT 

all Mean IR <=  100 voda 
all Mean IR > 100 nelesné plochy 

nelesné plochy Mean IR >= 150 les 
les Mean G > 116 nelesné plochy 
les Max. diff. <=  0,77 nelesné plochy 
les Mean B >= 84 nelesné plochy 

 

Na základe znalostí odbornej literatúry vieme približne odhadnúť, aké spektrálne 

hodnoty budú dosahovať jednotlivé interpretované prvky. Odraznosť zelenej vegetácie 

v oblasti viditeľného žiarenia je veľmi nízka, pretože viditeľné žiarenie, ktoré dopadá na 

rastliny je absorbované chlorofylom. Chlorofyl pohlcuje najviac modré a červené pásmo 

a minimálne zelené pásmo (zelené pásmo má maximálny odraz). Blízke infračervené žiarenie 

je takmer úplne odrážané, čo spôsobuje predovšetkým bunková štruktúra. Kvôli vysokému 

odrazu sa infračervené žiarenie používa pri rozlišovaní poškodeného a zdravého vegetačného 

krytu. Voda odráža len viditeľné žiarenie a v infračervenom pásme odráža len minimálne 

(závisí od zakalenia).  

 

Výsledky a diskusia 

Presnosť vygenerovanej masky lesa bola overená na vzorke 200 náhodne vybraných 

bodov v rámci používaných snímok, pričom výsledky boli zobrazené v klasifikačnej chybovej 

matici (Tab. 2).  

Tab. 2. Klasifikačná chybová matica masky lesa 

  
Referenčné údaje 

 
 

Kategória Les Nelesné plochy Σ Správnosť Nadhodnotenie 

K
la

si
fik

ov
an

é 
úd

aj
e 

Les 75 13 88 85,23% 14,77% 

Nelesné plochy 8 104 112 92,86% 7,14% 

Σ 83 117 200 
  

Správnosť 90,36% 88,89% 
 

89,50% 
 

Podhodnotenie 9,64% 11,11% 
  

10,50% 
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Tab. 2 zobrazuje, že trieda les, resp. neles dosahuje iba nízke hodnoty podhodnotenia, 

čo v absolútnych číslach znamená, že 8 z celkového počtu 83 vzoriek lesa bolo nesprávne 

klasifikovaných ako neles, čo predstavuje 9,64 % podhodnotenie, resp. že 13 prípadov triedy 

neles bolo nesprávne klasifikovaných ako les, čo predstavuje 11,11 % podhodnotenie. 

Relatívne horšie výsledky dosahujeme pri nadhodnotení klasifikácie triedy les, kde 

bolo 13 nesprávne klasifikovaných prípadov, čo predstavuje 14,77 % nadhodnotenie. Tento 

výsledok je spôsobený tým, že nezapojený a krovitý porast sa automatizovane vyselektovať 

nepodarilo a manuálne sme do výsledku klasifikácie zasahovať nechceli. Pri vizuálnej 

kontrole klasifikácie sme následne takéto segmenty vyhodnocovali ako chybné.  

Celková presnosť klasifikácie masky lesa bola 89,5 %, pričom tento výsledok by sa 

dal pravdepodobne vylepšiť dodatočným použitím klasifikačných algoritmov založených na 

pixloch. V každom prípade, pre presnejšie definovanie algoritmu pre výpočet masky lesa je 

potrebný ešte ďalší výskum a hlbšia analýza snímkových materiálov s vysokým rozlíšením.  

 

  
Obr. 1. Výsledky klasifikačného algoritmu pri rozdielnych veľkostných kritériách segmentácie 

Vľavo: Parameter mierky = 100. Vpravo: Parameter mierky =50.  
Vysvetlivky: Zelená = les, čierna = nelesné plochy, modrá = voda.  

Záver 

V príspevku sme prezentovali používaný objektovo orientovaný prístup ako mohutný 

nástroj na prácu s multispektrálnymi snímkami s vysokým rozlíšením. Ako najväčšiu výhodu 

považujeme možnosť segmentácie rastrových dát na spektrálne homogénne obrazové objekty, 

na základe ktorých, mohol byť následne spracovaný algoritmus na vytvorenie masky lesa. 

Uvedený postup je aplikovateľný na rôzne procesy, ku ktorým je potrebné mať jasnú 

predstavu, čo na zobrazovanej snímke je resp. nie je lesný porast. Príkladom môže byť 

využitie pri vytváraní aplikačných postupov pri hodnotení zdravotného stavu lesného porastu, 

prípadne zmien v lesnom poraste.  
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Veľký význam vidíme najmä vo vypracovaní automatizovaného algoritmu, ktorý by 

malo byť možné využiť v rôznych iných prácach s podobným zameraním. Podarilo sa nám 

dokázať, že nie je potrebné sa v takýchto prípadoch zameriavať na vizuálnu interpretáciu 

alebo manuálnu klasifikáciu segmentov obrazu, pretože po nájdení správnych hraničných 

hodnôt je možné zostrojiť jednoduchý klasifikačný algoritmus, ktorý dokáže vo veľkej miere 

nahradiť ľudský faktor pri tejto činnosti. Znalosti interpretátora však aj naďalej zostávajú 

významné, najmä pri vytváraní algoritmov a kontrole výsledkov. 

V konečnom hľadisku treba podotknúť, že význam DPZ a metód pre interpretáciu 

obrazových materiálov získaných z DPZ má obrovský potenciál v oblasti lesníckeho 

mapovania a následných analýz.  
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Vplyv starnutia populácie na vnútornú migráciu SR 
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Abstract 

 The Influence of Population Ageing on Internal Migration in Slovakia 
The paper deals with the changing age structure of the population of Slovak Republic and how it affects 

the change of age structure of the population involved in internal migration. We focus on the abundance of age 
groups and changes between periods 1996-1998 and 2011-2013.  Assessment of changes is not limited to actual 
ageing process but also takes into account other demographic and social processes that took place during this 
period. As the results show the ageing process within the migration occurs in much different way than we would 
expect.   

Keywords: internal migration; population ageing; age structure 

Úvod a formulácia cieľa 

Starnutie populácie je v súčasnosti veľkým problémom nielen na Slovensku, ale 

v celom západnom svete. Prináša so sebou mnohé ekonomické, ale aj sociálne komplikácie, 

ktoré je potrebné riešiť. Na Slovensku tento proces prebieha dlhodobo, ale výraznejšie sa 

prejavil až od 90. rokov 20. storočia. V tomto období sa prejavuje najmä starnutie zdola, ktoré 

je dôsledkom znižovania miery plodnosti [1]. Na starnutie zhora výrazne vplýva rôzna 

veľkosť generácií. Odchodom povojnovej generácie a generácie obyvateľov narodených v 70. 

rokoch minulého storočia sa výrazne zvýši ekonomická zaťaženosť. Podľa súčasných prognóz 

[2, 3] bude tento proces pokračovať a do roku 2050 by mali osoby v dôchodkovom veku 

tvoriť až 35% z populácie SR [4]. 

V tomto príspevku sa budeme venovať vplyvu starnutia populácie na vekovú štruktúru 

vnútorných migrantov. Otázkou je, či sa zvyšujúci podiel obyvateľov vo vyššom veku odráža 

aj na vekovej štruktúre migrantov. Migrácia je síce výrazne selektívna, avšak vždy je 

obmedzená štruktúrou populácie, napr. v prípade, že by sa nemenila intenzita migrácie v SR, 

ale iba veková štruktúra, tak veková štruktúra migrujúcich obyvateľov bude v konečnom 

dôsledku závisieť od vekovej štruktúry obyvateľov danej krajiny a nie od selektívnosti 

migrácie, pri ktorej predpokladáme vyššiu mieru migrácie obyvateľov v produktívnom veku. 

Pokúsime sa zistiť, či sa s ohľadom na zmenu vekovej štruktúry mení aj selektívnosť 

migrácie. 

Materiál a metódy 

Základný materiál na analýzu poskytuje štatistický úrad v dvoch formách. Prvou sú 

pramenné diela, ktoré sa nazývajú „Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku (rok)“. 
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Tieto pramenné diela obsahujú, okrem iných, údaje o vnútornej migrácii. Druhým zdrojom je 

online databáza DATAcube, ktorá obsahuje multidimenzionálne tabuľky s ukazovateľmi 

z rôznych oblastí. Z tejto databázy sme čerpali dáta o vekovej a pohlavnej štruktúre 

obyvateľstva spracovali za trojice rokov 1996, 1997, 1998 a 2011, 2012, 2013 ako priemery 

za obdobie, aby sme zmenšili vplyv náhodných ročných výkyvov.  

V práci sa použili nasledujúce metódy: 

1. Index rastu:           

                          [I.]    

kde: Ox, resp. Mx je počet obyvateľov, resp. migrantov vo vekovej kategórii x, dolný index 1, 

resp. 2 je obdobie kedy bola tento počet dosiahnutý. Hraničná je hodnota 1, ktorá značí, že 

medzi sledovanými obdobiami nedošlo k žiadnej zmene. Ak je hodnota indexu rastu vyššia 

ako 1, tak hodnota sledovaného znaku medzi obdobiami rástla, ak je menšia ako 1 tak jeho 

hodnota klesla.  

2. Pearsonov koeficient korelácie: 

        [II.] 

kde: xi je hodnota prvej nezávisle premennej poradia i, yi je hodnota druhej nezávisle 

premennej s poradím i. Určuje tesnosť závislosti medzi skúmanými premennými. Nadobúda 

hodnoty <-1, 1>. Ak je výsledná hodnota r 0,7 a viac alebo -0,7 a menej tak ide o vysokú 

(silnú) priamu/nepriamu lineárnu závislosť. Ak sú hodnoty v rozmedzí -0,5 až 0,5 tak ide 

o slabú nepriamu/priamu lineárnu závislosť [5]. 

3. Vekovo špecifická miera migrácie:       

                                       [III.] 

kde: Mx je počet migrantov vo vekovej kategórii x a Ox je počet obyvateľov vo vekovej 

kategórii x. 

 

Výsledky a diskusia 

Ako je možné vidieť z hodnôt indexu rastu (tab. 1), početnosť vekových kategórií sa nemenila 

v prípade celej populácie a subpopulácie migrantov rovnako. Avšak v prípade celej populácie 

nastal výrazný pokles nižších vekových kategórií (predovšetkým 5-19 ročných) a najvyšší 

nárast nastal vo vekoch 55-69 rokov a 80 a viac rokov. Vekové zloženie migrujúceho 
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obyvateľstva však nekorešponduje s týmito zmenami celej populácie. Najväčší pokles nastal 

vo vekovej kategórii 20-24 ročných a taktiež, paradoxne, vo veku 70 a viac rokov. Najväčšie 

prírastky boli vo veku 30-39 rokov a 50-64 rokov. Najvyššie rozdiely v indexoch rastu sú vo 

vekových kategóriách 30-39 rokov a 45-59 rokov, v ktorých boli indexy rastu výrazne vyššie 

v prípade migrantov a vo vekových kategóriách 65 a viac rokov, v ktorých boli indexy rastu 

migrantov výrazne nižšie ako indexy rastu v prípade migrantov. Fakt, že tieto zmeny nie sú 

závislé od zmien v štruktúre celej populácie potvrdzuje aj hodnota Pearsonovho koeficientu 

koncentrácie, ktorá je rovná 0,26, čo značí veľmi slabú lineárnu koreláciu. 

 

Tab. 1.: Indexy rastu vekových kategórií  

vek 
populácia SR migranti SR rozdiel v indexoch rastu 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

0-4 0,890 0,890 0,890 1,007 1,017 0,997 0,117 0,127 0,107 

5-9 0,685 0,688 0,681 0,897 0,883 0,912 0,212 0,195 0,231 

10-14 0,633 0,636 0,630 0,978 0,956 1,000 0,345 0,321 0,371 

15-19 0,698 0,701 0,695 0,718 0,862 0,634 0,020 0,161 -0,060 

20-24 0,856 0,858 0,855 0,500 0,443 0,539 -0,356 -0,415 -0,316 

25-29 0,856 0,858 0,855 1,040 0,791 1,305 0,184 -0,067 0,450 

30-34 1,134 1,141 1,127 1,669 1,438 1,949 0,534 0,296 0,822 

35-39 1,184 1,203 1,165 1,745 1,611 1,909 0,561 0,408 0,745 

40-44 1,104 1,117 1,091 1,270 1,207 1,346 0,166 0,090 0,255 

45-49 0,864 0,874 0,854 1,292 1,313 1,269 0,428 0,440 0,415 

50-54 0,978 0,991 0,966 1,655 1,658 1,652 0,677 0,668 0,686 

55-59 1,342 1,399 1,289 1,909 1,946 1,873 0,567 0,546 0,584 

60-64 1,597 1,677 1,529 1,633 1,690 1,579 0,036 0,014 0,049 

65-69 1,499 1,571 1,442 0,894 1,033 0,802 -0,605 -0,539 -0,640 

70-74 1,093 1,118 1,074 0,576 0,656 0,539 -0,516 -0,462 -0,536 

75-79 1,005 1,014 0,999 0,608 0,612 0,606 -0,397 -0,402 -0,393 

80-84 1,249 1,211 1,272 0,776 0,715 0,799 -0,473 -0,496 -0,473 

85+ 1,657 1,528 1,726 0,730 0,630 0,762 -0,928 -0,897 -0,963 
Zdroj: ŠÚ SR, Pramenné diela 1996-1998, 2011-2013, databáza DATAcube 

Pri analýze treba brať do úvahy najmä skutočnosť, že populácia SR nie je rovnomerná, avšak 

ale jej veková štruktúra odráža historické udalosti, ktoré ju ovplyvnili. Na základe rozloženia 

vysokých hodnôt indexov rastu celej populácie a migrantov možno vidieť túto historickú 

podmienenosť. Kým najvyšší nárast v celej populácii zaznamenali povojnové ročníky (vekové 

kategórie 60-64 a 65-69), ktoré boli vzhľadom na kompenzačnú fázu početne veľké, a osoby 

o zhruba 20-25 rokov staršie, v prípade migrantov to boli osoby, ktoré sa narodili v 70. rokoch 

(30-34 a 35-39 rokov) tzv. „Husákove deti“ a osoby v preddôchodkovom a na začiatku 

dôchodkového veku. Dôvodom, prečo sa tieto historické udalosti neprejavili v oboch 
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prípadoch rovnako, je vlastnosť migrácie, ktorá sa nazýva selektívnosť. V tomto prípade to 

znamená, že osoby v rôznom veku nie sú rovnako „náchylné“ k migrácii. Tiež si treba 

uvedomiť, že migrácia neprebieha izolovane od ostatných demografických procesov, ale 

naopak, tieto procesy sú navzájom ovplyvňované. Z tohto dôvodu nastáva zmenou (najmä 

časovania) niektorých procesov ako pôrodnosť, sobášnosť atď. aj zmena v časovaní migrácie. 

Z tabuľky 2 je evidentné, v ktorých vekových kategóriách došlo k zmenám a ako sa menilo 

časovanie migrácie. 

Tab. 2: Vekovo špecifická miera migrácie 

VŠMM 

1996-1998 2011-2013 

0,028 0,032 

0,015 0,020 

0,009 0,015 

0,013 0,014 

0,036 0,021 

0,033 0,030 

0,019 0,027 

0,012 0,019 

0,009 0,013 

0,007 0,009 

0,006 0,008 

0,006 0,007 

0,006 0,006 

0,006 0,005 

0,007 0,004 

0,010 0,005 

0,015 0,007 

0,018 0,010 
Zdroj: databáza DATAcube 

Na vybraných príkladoch sa pokúsime poukázať na niektoré faktory, ktoré mohli mať vplyv 

na zmenu vekovo špecifických mier migrácie. 

1.) 0-4 roční – Počet tejto kategórie medzi obdobiami klesol, počet v rámci subpopulácie 

migrantov ostal približne rovnaký a miera migrácie mierne stúpla. Dôvodom môže 

byť fakt, že kým pokles početnosti tejto kategórie v rámci populácie SR je spôsobený 

poklesom intenzity plodnosti, resp. odkladania pôrodov, ich počet ako migrantov a 

migračná miera je skôr závislá od migračných tendencií rodičov týchto osôb, vo väčšej 

miere najmä od žien, ktoré sa už zapojili do procesu pôrodnosti v posledných 4 

rokoch. Inak povedané, počet migrujúcich detí nezávisí len od ich počtu v celej 

populácii, ale predovšetkým od migračných tendencií ich rodičov. 
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2.) 10-14 roční – Počet tejto kategórie v rámci populácie výrazne klesol v dôsledku 

historicky najnižšej plodnosti a pôrodnosti v rokoch 2001-2003. Napriek tomu, počet 

migrantov v tomto veku klesol len mierne, čo vzhľadom na vek týchto osôb je 

pravdepodobne spôsobené najmä migračnými tendenciami rodičov. Miera migrácie 

pomerne výrazne stúpla, čo je dôsledok relatívne stabilného počtu migrantov v tomto 

veku a výrazného poklesu ich celkového počtu v populácii. 

3.) 20-24 roční – Táto veková kategória zaznamenala výrazný prepad početnosti v rámci 

celej populácie, ale najmä v rámci subpopulácie migrantov a taktiež  sa dramaticky 

znížila aj miera migrácie osôb v tomto veku. Kým prvý spomínaný prepad je 

dôsledkom postupného znižovania početnosti generácií už v minulosti, prepad počtu 

migrantov je, okrem poklesu celkovej populácii v tomto veku, dôsledkom viacerých 

zmien v spoločnosti. Relevantnými zmenami sú najmä zvyšovanie sobášneho veku, 

odkladanie pôrodov, vyšší záujem o vysokoškolské vzdelanie. Všetky tieto faktory 

ovplyvňujú rozhodovanie o migrácii a pôsobia ako pull faktory. 

4.) 30-34 roční – Početnosť osôb nasledujúcej kategórie stúpla ako v rámci populácie SR 

tak aj v rámci migrantov. Sem zaraďujeme osoby, ktoré sa narodili ešte v období 

s pomerne vysokou pôrodnosťou a zároveň sa ich dotýkajú súčasné zmeny 

v spoločnosti, ktoré boli spomenuté vyššie. Osoby v tomto veku sa stávajú hlavnými 

aktérmi súčasnej migrácie. 

5.) 50-54 roční – Napriek tomu, že početnosť týchto osôb v populácii mierne klesla, počet 

migrantov v tomto veku výrazne stúpol. Predpokladáme, že sú to osoby, ktoré majú už 

stabilné miesto na trhu práce a hlavnou migračnou motiváciou je nové bývanie 

v pokojnejšom prostredí (napr. v rámci suburbanizácie, amenitnej migrácie atď.) 

6.) 75 a viac roční – Vzhľadom na výsledky spomínaných prognóz budú osoby 

v pokročilom veku početne rásť. Odhaduje sa, že zhruba 80-90% seniorov (65 a viac 

roční) je sebestačných s pomocou rodiny a najbližšieho okolia, 13% potrebuje pomoc 

v domácnosti, 7-8% potrebuje sústavnejšiu domácu opateru a 2% (niekedy sa uvádza 

5%) potrebuje ústavnú starostlivosť (holmerova). Vzhľadom na tieto odhady by sa 

dalo očakávať, že miera migrácie týchto osôb bude stabilná a bude sa jednať najmä 

o migráciu zo zdravotných do sociálnych zariadení so zdravotnou starostlivosťou. 

Napriek tomu je evidentný pokles počtu migrantov v tomto veku ako aj ich miera 

migrácie. Vplývať na tieto zmeny môže jednak lepšia zdravotná starostlivosť a nové 

spôsoby diagnostiky a liečby ochorení, ako aj rozširovanie nových druhov 

starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby (napr. terénna starostlivosť). 
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Záver 

Vychádzajúc z výsledkov práce, starnutie populácie Slovenska ovplyvňuje vnútornú 

migráciu, ale nedefinuje ju. Ako dôležitejšie sa javia zmeny demografického správania 

v spoločnosti, inak povedané zmeny v selektívnosti migrácie. Starnutie populácie sa najviac 

prejavilo v strede vekovej pyramídy migrantov a to aj napriek výraznému rastu podielu 

dôchodcov v celej populácii. Do budúcna však očakávame, že početné generácie narodené 

v 70. rokoch minulého storočia ovplyvnia vekovú štruktúru migrantov a nastane výrazné 

starnutie migrantov a to aj napriek súčasnému poklesu migračnej miery dôchodcov. 

Rozhodujúcim faktorom bude kombinácia početných generácií vo vysokom veku a početne 

malých generácií v mladom veku ako dôsledok súčasnej nízkej pôrodnosti. 
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Abstract 

A programming of a geoweb application (a case study: the routing for cyclists) 
A rapid development in the field of GIS gives us many opportunities in creation of interactive digital 

maps. Such maps need to be implemented on the web and viewed via web browsers to meet the criteria of 
geoweb application. In our paper we deal  with some parts of a developing process. Firstly, technologies 
connected together to form the final application are introduced. Secondly, we describe the pre-processing of 
input data. The application we have developed is based on HTML, CSS, JavaScript, AJAX, Apache HTTP 
Server, PostgreSQL, PostGIS, pgRouting and OpenLayers.  It´s purpose is to help cyclists with planning their 
route. Users are allowed to choose exactly the type of their way - the shortest one, the one appropriate for 
a mountain bicycle or the way constructed for a road bicycle. After the start point and the end point are selected, 
the application will route the appropriate way and display it on the map. Additionally, the resulting way may be 
downloaded in GPX format. 
 

Keywords: geoweb; development;PostGIS; pgRouting; OpenLayers 

 

Úvod a formulácia cieľa 

GIS technológie (technológie geografických informačných systémov) ako prostriedok 

pre komplexnú prácu s geografickými informáciami sa v súčasnosti stávajú veľmi populárne 

medzi širokou verejnosťou. Vývojári GIS technológií v ostatnom čase kladú dôraz na väčšiu 

interakciu s používateľom a dávajú mu slobodu vytvárať si vlastné digitálne tematické mapy z 

rôznych zdrojov (tzv. mashupy), robiť mapové prezentácie a pod. Tým zanietenejším sa 

otvára široká paleta možností tvorby vlastných interaktívnych máp umiestnených na webe. V 

takomto prípade ide už o tvorbu geoweb aplikácií. 

Termín geoweb môžeme v súlade s [1] definovať ako počítačovú sieť prepájajúcu 

systém geografického podkladu (2D alebo 3D) so systémom tzv. geotagov (z angl. geotags), 

ktoré sú na danom podklade naložené. Účelom geowebu je sprostredkovať prepojenie 

užívateľov s ostatnými pozíciami v tejto sieti. Geotag možno definovať ako ikonu v geoweb 

aplikácii, ktorá iniciuje výpočtovú operáciu nad priestorovými údajmi po kliknutí na ňu. 

Cieľom nášho príspevku je priblížiť proces vývoja geoweb aplikácie na prípadovej 

štúdii − vývoji aplikácie na trasovanie užitočnej pre cyklistov. Stručne charakterizujeme 

podkladové technológie, popíšeme podkladové dáta a ich úpravu. Uvedieme možnosti 

umiestnenia geoweb aplikácie na webe v produkčnom režime. Na záver objasníme 
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architektúru a demonštrujeme funkcionalitu naprogramovanej aplikácie. 

 

Materiál a metódy 

Vyvinutá geoweb aplikácia je postavená na nasledujúcich technológiách. 

HTML −  je značkovací jazyk na tvorbu webových dokumentov (stránok) [2]. 

CSS − je jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie webových dokumentov [2]. 

JavaScript − je dynamický počítačový programovací jazyk. Štandardne býva implementovaný 

vo webových prehliadačoch. Umožňuje skriptovanie na strane klienta. Dokáže manipulovať s 

HTML [2]. 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) − nie je to programovací jazyk, ale spôsob, akým 

možno používať existujúce štandardy. Definuje koncepciu výmeny údajov medzi klientom a 

serverom a taktiež umožňuje meniť časti webovej stránky bez nutnosti opätovného načítania 

celej stránky (tzv. asynchrónne správanie) [2]. 

Apache HTTP server − je open-source HTTP (Hypertext Transfer Protocol) server pre 

moderné operačné systémy zahŕňajúce UNIX a Windows NT. Poskytuje bezpečné, efektívne a 

rozšíriteľné webové serverové riešenie v súlade s najnovšími HTTP štandardmi [3]. 

PHP − je populárny open-source skriptovací jazyk určený pre vývoj webu. Môže byť priamo 

zakomponovaný do HTML. PHP kód je spracovávaný na strane (webového) servera. Klient 

dostáva výsledky spracovania bez možnosti vidieť zdrojový kód [2]. 

PostgreSQL − je pokročilý, open-source objektovo-relačný databázový systém [4]. 

PostGIS − je open-source rozšírenie (extenzia) PostgreSQL, umožňuje pracovať s 

priestorovými údajmi [5]. 

pgRouting − je open-source rozšírenie PostgreSQL/PostGIS, poskytujúce trasovaciu 

(routovaciu) funkcionalitu. Trasovacie algoritmy sú konformné s paradigmami teórie grafov 

[6]. 

OpenLayers − je open-source knižnica napísaná v jazyku JavaScript. Poskytuje API 

(Application programing interface) pre vývoj webových geografických aplikácií [7]. 

 Potrebnými dátami pre našu aplikáciu sú po prvé WMS (Web Map Service) služba 

OpenStreetMap slúžiaca ako podkladová mapa a po druhé vektorová cestná sieť Slovenskej 

republiky voľne dostupná taktiež z projektu OpenStreetMap. Cestná sieť je braná v širokom 

zmysle slova, kedy sú za cesty považované aj chodníky, zjazdovky alebo schody. 

 V podobe, v akej bola vrstva ciest stiahnutá, nebola vhodná na trasovacie analýzy. 
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Obsahovala však atribúty, na základe ktorých sme realizovali jej úpravu. V prvom kroku bolo 

potrebné vylúčiť pre cyklistov irelevantné úseky ciest. Išlo najmä o diaľnice, cesty pre 

motorové vozidlá, plánované alebo konštruované cesty, schody a pod.  

 V druhom kroku sme prešli na čistenie topológie. Išlo o rozdelenie úsekov ciest na 

križovaniach s dbaním na nerozdeľovanie výškovo nestotožnených úsekov (na zemskom 

povrchu, na moste, v tuneli). Čistenie topológie pokračovalo odstránením nadbytočných uzlov 

(vrcholov grafu stupňa 2) za zjednotenia susedných úsekov rovnakého typu. Poslednou 

topologickou korekciou bola manuálna kontrola a oprava nedoťahov.  

 V treťom kroku boli identifikované a odstránené izolované segmenty cestnej siete, 

ktoré vznikli najmä v dôsledku vylúčenia pre cyklistov irelevantných úsekov ciest. 

 Po úprave geometrie sme prešli ku generovaniu topológie nevyhnutnej pre operabilitu 

pgRouting-u. Bola vytvorená tabuľka uzlových bodov cestnej siete (vrcholov grafu) s 

priradením jedinečného identifikátora každému uzlu. Na tieto identifikátory sa odvolávajú 

cestné úseky v atribútoch source a target, ktoré predstavujú ich okrajové body. 

 Do tabuľky cestných úsekov sme pridali atribúty informujúce o dĺžke úsekov a o 

náročnosti prechodu cez ne. Takto dokážeme ovplyvniť výsledok trasovania medzi dvoma 

tými istými bodmi. V algoritmoch pgRouting-u je jedným zo vstupných parametrov atribút 

náročnosti prechodu daným úsekom (cost). V prípade hľadania najkratšej trasy medzi dvoma 

bodmi, parameter náročnosti prechodu stotožníme s dĺžkou úsekov. V našej aplikácii sme 

využili informácie o typoch ciest na to, aby sme si zadefinovali koeficienty náročnosti 

prechodu jednotlivými typmi. Takto sme určili dve množiny koeficientov náročnosti − 

z pohľadu horského cyklistu a z pohľadu cestného cyklistu. Napríklad náročnosť prechodu po 

nespevnenej ceste bude pre cestného cyklistu vyššia ako náročnosť prechodu po ceste tretej 

triedy. Pri horskom cyklistovi to bude naopak; preferuje nespevnené a lesné cesty. A taktiež 

náročnosť prechodu po cyklistických chodníkoch bude minimálna a menšia ako náročnosť 

prechodu po cestách prvej triedy pre oba typy cyklistov. Výsledné hodnoty atribútov 

náročnosti sme vypočítali s využitím dĺžky a koeficientov náročnosti pomocou vzťahov 

COSThorský = DĹŽKA * COEFhorský, 

COSTcestný = DĹŽKA * COEFcestný. 

 PgRouting ponúka viacero trasovacích algoritmov. My sme sa rozhodli pre algoritmus 

A* (A star). Ten je založený na algoritme Dijkstra využívajúc heuristické metódy, ktoré 

umožňujú hľadať vhodnú trasu hodnotením iba určitej podmnožiny hrán grafu (úsekov cestnej 

siete), a tým urýchliť výpočet. Vstupnými parametrami algoritmu A* v pgRouting-u sú číselné 

[I.] 

[II.] 
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identifikátory úsekov ciest, číselné identifikátory okrajových bodov úsekov ciest, atribút 

náročnosti prechodu úsekmi, súradnice x, y okrajových bodov úsekov. Ďalšími parametrami 

možno determinovať správanie algoritmu A* pre trasovanie zohľadňujúce alebo 

nezohľadňujúce jednosmerné cestné úseky (v našom prípade pracujeme s obojsmernými 

úsekmi). 

 Po úspešnom naprogramovaní a otestovaní funkcionality geoweb aplikácie sme začali 

uvažovať o jej vhodnom umiestnení na webe v produkčnom režime. Na slovenskom trhu je 

mnoho subjektov, ktoré poskytujú webhostingové služby na báze PHP a PostgreSQL, avšak s 

absentujúcimi rozšíreniami PostGIS a pgRouting. Geowebhostingové služby donedávna 

neboli poskytované vôbec. V máji 2014 preto spoločnosť GeoCommunity predstavila v 

Ostrave na študentskej konferencii GISáček projekt WebMap.sk. Ide o iniciatívu zameranú na 

vývojárov geoweb aplikácií a študentov geovedných odborov, ktorí chcú verejne publikovať 

svoje geoweb aplikácie. Končiaci študenti ocenia najmä možnosť umiestniť svoje diplomové 

projekty na WebMap-e grátis, čo im dáva cenný benefit živého demonštrovania svojej práce 

na obhajobách, pri hľadaní zamestnania alebo na rôznych konferenčných fórach. My sme túto 

možnosť tiež využili a našu aplikáciu sme umiestnili na adresu 

http://webmap.sk/~svk15/cyklorouting/. 

 

Výsledky a diskusia 

 Vyvinutú geoweb aplikáciu sme nazvali Cyklorouting, aby sme vystihli podstatu jej 

funkcionality. Zdrojový kód sme rozdelili do štyroch modulov podľa jazyka, v akom je 

napísaný. Názov modulov je rovnaký − Cyklorouting. Líšia sa len príponami - .html, .css, .js a 

.php. Balíček obsahuje aj SQL kód procedurálneho jazyka PortgreSQL, v ktorom sú napísané 

funkcie na úpravu vstupných parametrov a volanie algoritmu A* pre naše potreby, zoradenie 

výsledných úsekov trasy a vrátenie výslednej geometrie vo formáte GeoJSON. 

 Ovládanie aplikácie je intuitívne. Užívateľovi sa zobrazí okno s podkladovou mapou a 

možnosťami výberu typu trasy. Prednastavenou možnosťou je trasovanie najkratšej cesty. 

Ďalšími možnosťami sú trasovanie cesty vhodnej pre horské bicykle a trasovanie cesty 

vhodnej pre cestné bicykle. K iniciácii trasovacieho procesu dôjde po výbere začiatočného a 

cieľového bodu trasy. Tieto body si užívateľ vyberá jednoduchým kliknutím ľavým tlačidlom 

myši do mapy. Po úspešnom prebehnutí trasovania sa výsledná cesta zobrazí v mape. Spolu s 

cestou sa zobrazia aj dve nové tlačidlá − "Stiahni trasu" a "Nová trasa". Kliknutím na "Stiahni 

trasu" si užívateľ môže danú trasu stiahnuť na svoj disk vo formáte GPX (a následne si ju 
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môže nahrať do svojho navigačného zariadenia). Kliknutím na "Nová trasa" sa výsledok 

trasovania z mapy vymaže a užívateľ môže znova vyberať začiatočný a cieľový bod (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1. Grafické užívateľské rozhranie aplikácie Cyklorouting 

  

 Pozadie fungovania aplikácie dokumentuje obr. 2. Na strane klienta zabezpečia 

extrahovanie súradníc X, Y miesta kliknutia v mape algoritmy knižnice OpenLayers. Po 

výbere dvoch bodov, medzi ktorými má trasa prebiehať, sú ich súradnice X, Y spolu s 

informáciou o žiadanom type trasy asynchrónne poslané webovému serveru, ktorý sa 

pomocou PHP pripojí na databázový server PostgreSQL a zavolá vyhovujúci SQL dopyt. 

Výpočet trasy prebieha na strane PostgreSQL servera s jeho rozšíreniami PostGIS a 

pgRouting. Výsledná trasa je poslaná webovému serveru vo formáte GeoJSON, ktorý ju 

spracuje a pošle klientovi. Na strane klienta je trasa pomocou OpenLayers naštýlovaná a 

zobrazená v mape. OpenLayers taktiež zabezpečuje konverziu z formátu GeoJSON do GPX 

po kliknutí na tlačidlo "Stiahni trasu". 
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Obr. 2. Architektúra vyvinutej geoweb aplikácie 

 

Záver 

Súčasná podoba aplikácie Cyklorouting určite nie je finálna. Funkcionalita sa dá 

rozvíjať viacerými smermi, napr. zakomponovaním digitálneho výškového modelu a 

otvorením možnosti tvorby výškových profilov trás. 
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Abstract 

Spatial Differentiation of Objects of Second Homes in Slovakia 
Main aim of this paper is to analyze the spatial differentiation of objects of second homes in Slovakia. 

Homes will by subdivide on holiday and garden cottages. We will notice the abundance and development of 
them between year 2003 and 2010. Firstly, we will analyze them at the regional and subsequently at the 
municipal level. The input data is data from the Statistical Office SR. 
 
Keywords: Slovakia; objects of second homes; holiday cottages; garden cottages; spatial differentiation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z foriem cestovného ruchu (ďalej CR) je aj víkendová rekreácia viazaná najmä 

na zariadenia v individuálnom vlastníctve, resp. podľa viacerých autorov [1 – 4] objektov 

druhého bývania. Význam takýchto zariadení pre potreby CR sa v našich podmienkach menil 

v určitých fázach. Prvou je obdobie industrializácie v povojnovom období, kedy ľudia 

prakticky zo dňa na deň opustili vidiek, presťahovali sa do bytoviek na sídliskách a stratili 

denný kontakt s vidieckym spôsobom života. Druhou významnou fázou je obdobie po roku 

1989, kedy dochádza k štrukturálnym zmenám v hospodárstve a s týmito objektmi je možné 

podnikať – prenajímať ich a pod. Táto vlastnosť (tejto fázy) v určitom slova zmysle prebieha 

dodnes a je doplnená ďalšími významnými zmenami (prenájom cez internetové portály, 

rozvoj individuálnej dopravy, flexibilita, zrýchlenie procesu prenájmu, zmena pracovnej 

doby, charakteru zamestnania a pod.). Na význam objektov druhého bývania zásadným 

spôsobom vplývajú v zmysle autorov [5 – 7] tzv. suburbanizačné procesy (tie súčasne 

považujeme za poslednú fázu v rámci ich chronologického vývoja), ktoré ich buď 

transformujú na trvalo osídlené obydlia, prípadne zvyšujú ich cenu a odsúvajú ich ďalej od 

veľkých mestských centier. Ich priestorovú štruktúru podľa [8], resp. [9] formuje aj 

dobudovávanie dopravnej infraštruktúry, prudký rozvoj individuálnej motorovej dopravy, 

zmena pracovnej doby, spôsobu výkonu práce a pod.  

V príspevku sa zameriame na priestorové zmeny vo vývoji a samotnom rozložení 

objektov druhého bývania (ďalej DB) na území Slovenska v rokoch 2003 a 2010. V poslednej 

časti sa pokúsime charakterizovať socioekonomické a fyzickogeografické súvislosti 
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a zákonitosti ovplyvňujúce rozloženie a budovanie týchto zariadení v roku 2010.  

 

Materiál a metódy 

Zdrojom dát pre priestorovú analýzu v tomto príspevku je databáza zo Štatistického 

úradu SR, v rámci ktorej môžeme rozoznať ako objekty DB dva typy zariadení. V zmysle 

metodiky [10], resp. [11], to pre potreby tohto príspevku budú záhradné a rekreačné chaty. 

Pod pojmom rekreačná chata rozumieme v zmysle [11] „ stavby so zastavanou plochou do 80 

m2, vrátane veránd, vstupov a podpivničených terás s maximálne jedným nadzemným 

podlažím a podkrovím, môžu byť podpivničené. Obstavaný priestor nadzemného podlažia a 

podkrovia nesmie prekročiť 360 m3.“ Záhradkárske chaty sú zase podľa [11] „ stavby 

obdobného typu ako rekreačné chaty, len majú menšiu zastavanú plochu, t.j. do 25 m2 a menší 

obstavaný priestor nadzemného podlažia a podkrovia, t.j. do 110 m3“.  

  

Výsledky a diskusia 

Výsledky budeme interpretovať najprv pre rekreačné a následne pre záhradkárske 

chaty. Robíme tak kvôli odlišným vlastnostiam, ktoré zásadne ovplyvňujú ich priestorové 

rozloženie. Pre celoročné využívanie sú jednoznačne dôležitejšie chatové zariadenia. 

Záhradkárske chaty budú zase mnohonásobne početnejšie a najmä v letných mesiacoch 

(predpokladáme, že niektoré na dennej báze) pravdepodobne i častejšie navštevované.  

Rovnako predpokladáme, že aj dĺžka pobytu v rekreačnej chate býva výrazne vyššia ako 

dĺžka pobytu na záhradnej chate. 

V roku 2003 bolo na území Slovenska 35 163 rekreačných chát (tab. 1). Zaujímavé je, 

že za sledované (medzi rokmi 2003 a 2010, t.j. za 7 rokov) obdobie dochádza k nárastu 

o 14 339 chát, čo je vo vzťahu ku hodnote z roku 2003 nárast o 40,8%. 

Najviac takýchto zariadení nachádzame v oboch sledovaných rokoch na území 

Banskobystrického samosprávneho kraja (v roku 2003 je to 21,7% a v roku 2010 20% podiel 

z celkového počtu). Vhodnosť územia pre takéto zariadenia je definovaná najmä jeho 

reliéfom, klímou, ďalšími prírodnými podmienkami a výborným napojením na diaľničnú sieť. 

Rovnako tak fakt, že časová dostupnosť územia z najväčších centier Slovenska do územia (s 

výnimkou Košíc) nepresahuje 2 a pol, resp. 3 hodiny. Porovnateľný počet obdobných 

zariadení nachádzame v Žilinskom kraji (v roku 2003 je to 20,6% a v roku 2010 19,7% podiel 

z celkového počtu). V oboch krajoch spolu je takmer polovica všetkých týchto zariadení (v 

roku 2003 až 42,3% a v roku 2010 je to 39,7%). Pozitívne bude tento trend v oboch krajoch 

v blízkej budúcnosti pravdepodobne ovplyvňovať najmä dobudovanie R1 na úseku NR-BB. 

1414



V Košickom kraji došlo zase k najväčšiemu nárastu počtu rekreačných chát (z 4 607 

v roku 2003 na 8 040 v roku 2010) až o 74,5% voči stavu z roku 2003. Je to spôsobené 

pravdepodobne rozvojom samotného krajského mesta Košice, ktoré sú významným centrom 

východného Slovenska a pri mestskom spôsobe života vytvárajú tlak na prítomnosť 

obdobných zariadení, najmä pre obyvateľov samotného mesta (obr. 1). Rovnako tak 

nesmieme zabudnúť na zmenu životného štýlu a sťahovaniu množstva populácie 

z východného Slovenska do Bratislavy. Ich „domov“ sa tak stáva miestom, kde táto skupina 

obyvateľstva zdedila, prípadne kúpila určitý objekt, ktorý v minulosti plnil funkciu hlavného 

bydliska, no v súčasnosti je klasifikovaný ako rekreačná chata.  

Tab. 1. Rekreačné chaty v krajoch SR v rokoch 2003 a 2010 [10]  

rok/kraj NR BA TN BB KE ZA TT PO SPOLU 

2 003 

abs 1 875 4 298 3 923 7 640 4 607 7 251 2 285 3 284 35 163 

v (%) 5,3 12,2 11,2 21,7 13,1 20,6 6,5 9,3 100,0 

2 010 

abs 2 302 4 996 6 037 9 895 8 040 9 749 3 872 4 611 49 502 

v (%) 4,7 10,1 12,2 20,0 16,2 19,7 7,8 9,3 100,0 

Predpokladáme, že podmienky v Trenčianskom kraji sú do značnej miery obdobné. 

Samotné územie je v porovnaní s ostatnými krajmi výnimočne atraktívne, relatívne dostupné 

a tak sa tu výrazne budujú rekreačné chatové zariadenia. Naopak, najmenej atraktívnymi 

krajmi sú Nitriansky a Trnavský kraj (tab. 1, obr. 1). V prvom spomínanom kraji nie sú 

podmienky pre budovanie rekreačných chát v porovnaní o ostatnými krajmi SR ani zďaleka 

tak vhodné a preto ich i obyvatelia samotného okresu pravdepodobne (aj vďaka rozvoju 

dopravnej infraštruktúry) lokalizujú do susedných krajov.  

  
Obr. 1. Priestorová diferenciácia rekreačných chát na SR v roku 2010 [10]  

Na úrovni obcí (obr. 1) sledujeme a nachádzame niekoľko zjavných priestorových 

zákonitostí. Najviac rekreačných chát je lokalizovaných v podhorských oblastiach v blízkosti 

1415



väčších mestských centier (Bratislava, Košice, Žilina, Prešov, Spišská nová Ves, Banská 

Bystrica, Trenčín). Taktiež je zjavné, že sú dobre dostupné a majú dobré napojenie (prioritne) 

na cestnú sieť. V menej hornatých oblastiach sú zväčša naviazané na druhý lokalizačný 

faktor, ktorým je rieka (Dunaj, Váh, Hron), prípadne vodná plocha (Zemplínska Šírava, 

Domaša, Sĺňava, Oravská priehrada a pod.). V ich lokalizácií nachádzame aj určitý historický 

súvis – viažu sa na územia, pre ktoré bolo v minulosti typické disperzné osídlenie (obr. 1), 

ako napr. kopanice, viesky, samoty a pod. v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, na Kysuciach, 

v Javorníkoch, Beskydách, v blízkosti Novej Bane, či v okolí Detvy.   

Časová dostupnosť sa budovaním diaľničnej siete výrazne znižuje a keďže sú 

pozemky na ostatnom území SR výrazne lacnejšie obyvatelia si ich často vyberajú pre 

budovanie svojich RCHZ (aj za účelom druhého bývania).   

Výstavba záhradných chát bola fenoménom transformácie priemyslu v povojnovom 

období, kedy na Slovensku a v Česku prebiehala vlna zjavnej a významnej industrializácie. Aj 

podľa [12] sa v tomto období vyľudňoval vidiek a ľudia sa vo veľkom sťahovali na betónové 

sídliska do miest. Potreba vlastníctva záhradky, resp. kontakt s prírodou bolo pre 

obyvateľstvo v tomto období tak samozrejmé, že záhradkárske oblasti vznikali v zázemí 

väčších (krajských, ale i väčších okresných), najmä priemyselných miest (Žilina, Martin, 

Prievidza, Prešov, Považská Bystrica a pod.), kde vytvárali početné kolónie (obr. 2).  

V roku 2003 bolo na Slovensku 80 301 záhradných chát (tab. 2). Ich počet sa 

(v porovnaní s tými rekreačnými) za sledovaných 7 rokov znížil na 75 965 v roku 2010 

(pokles o 5,4% voči stavu z roku 2003). Nárast počtu takýchto objektov sme zaznamenali 

v Bratislavskom (z 10 698 v roku 2003 na 11 220 v roku 2010) a Prešovskom kraji (z 6 023 

v roku 2003 na 6 228 v roku 2010, tab. 2). 

Tab. 2. Záhradné chaty v krajoch SR v rokoch 2003 a 2010 [10]  

rok/kraj NR BA TN BB KE ZA TT PO SPOLU 

2 003 

abs 14 795 10 698 10 911 11 452 11 759 8 119 6 544 6 023 80 301 

v (%) 18,4 13,3 13,6 14,3 14,6 10,1 8,1 7,5 100 

2 010 

abs 14 714 11 220 10 429 9 490 9 461 8 003 6 420 6 228 75 965 

v (%) 19,4 14,8 13,7 12,5 12,5 10,5 8,5 8,2 100,0 

Na pokles počtu záhradných zariadení vplývajú v súčasnosti prioritne suburbanizačné 

procesy, ktoré spôsobujú, že sa obyvateľstvo vo zvýšenej miere sťahuje z dochádzkových 

centier do zázemia, najmä na blízky vidiek v zázemí veľkých miest. Tu najčastejšie býva 

v rodinných domoch, v blízkosti ktorých majú záhrady a vlastné pozemok a tak sa vytráca 

z ich života potreba vlastníctva ďalšej záhradky vzdialenej od svojho trvale osídleného domu. 

Pri priestorovej diferenciácií záhradných chát na úrovni obcí zisťujeme niekoľko 
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priestorových súvislostí a zákonitostí. Primárne sa nachádzajú v zázemí väčších národných 

(Bratislava), nadregionálnych (Košice), regionálnych (Trnava, Nitra, Banská Bystrica, 

Trenčín, Žilina a Prešov), či lokálnych (Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Skalica, 

Martin, Prievidza, Poprad a i.) centier (obr. 2). Sú dobre dopravne dostupné, najmä 

individuálnou motorovou dopravou.  

 
Obr. 2. Priestorová diferenciácia záhradných chát na SR v roku 2010 [10]  

Ich prítomnosť je koncentrovaná do tzv. „zhlukov“, čo spôsobuje, že vytvárajú osady, 

alebo záhradkárske oblasti. Súčasne je zjavné, že sa viažu na vhodný, resp. atraktívny 

lokalizačný predpoklad. Najčastejšie sa nachádzajú v podhorských oblastiach v tesnej 

blízkosti miest, prípadne sa viažu na vodnú plochu (bagrovisko, rybník, vodnú nádrž a pod.), 

rieku, ktorá je situovaná v prírode a na ktorej je možné minimálne pestovanie menej 

náročných poľnohospodárskych plodín. 

 

Záver 

Pri hodnotení a analýze priestorovej diferenciácie objektov DP, medzi ktoré v zmysle 

[10] zaraďujeme rekreačné a záhradné chaty sledujeme niekoľko zjavných priestorových 

zákonitostí. Pre rekreačné chaty je zjavná ich väzba na podhorské a horské oblasti 

v geomorfologických celkoch akými sú Malé a Biele Karpaty, Tatry, Nízke Tatry, Javorníky, 

Strážovské vrchy a pod. (tieto do značnej miery korelujú s oblasťami, ktoré boli v minulosti 

typické prítomnosťou disperzného osídlenia). Rovnako je zjavná ich väzba na atraktívne 

vodné plochy, akými sú Zemplínska Šírava, Sĺňava, Domaša a pod., či väzba na rieku (Dunaj, 

Váh). Záhradné chaty sú budované bližšie k mestu a najčastejšie sa nachádzajú v jeho 

blízkom zázemí. Sú koncentrované do kolónií a tvoria záhradkárske oblasti, ktoré sú 
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(pravdepodobne) zväčša dostupné aj mestskou autobusovou dopravou. Priestorovo sú tieto 

kolónie bližšie k mestskému sídlu. Aj prítomnosť atraktívneho lokalizačného predpokladu 

(atraktívnej vodnej plochy, podhorskej oblasti a pod.) nie je taká zjavná ako pri budovaní 

rekreačných chát. 
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Abstract  

Harmonization contour lines and spot elevations towards to the Inspire 
This article focuses on the description of the spatial data harmonization using the data structure 

INSPIRE Elevation, mostly ElevationVectorElements. Characterized are the data specifications, application 
schemes and attributes, which are represented in these objects. They also of characterization of the organization 
INSPIRE, implementing rules and the current state in Slovakia. Next part is focused on the new version 3.5 of 
DMR and the description of the process of harmonization, which is crucial in the further continuation of the 
work. The second part contains a description of the data structure INSPIRE Elevation and experiment where data 
models INSPIRE and ZBGIS are compared. 

 
Key words: INSPIRE; harmonization; application schemes; data model 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Proces harmonizácie je v súčasnej dobe aktuálnym problémom najmä v prostredí 

geografických informačných systémov(GIS). Práve s rozvojom technológií a poskytovania 

kvalitných údajov sa vyskytol problém odlišného pohľadu na geoinformácie. Európska 

smernica INSPIRE, prijatá v máji roku 2007, je akousi alfou a omegou sprostredkovania 

a využívania priestorových informácií(PI) pre jednotlivé členské štáty, ktoré majú za úlohu 

implementovať tieto predpisy do národných infraštruktúr. V roku 2010 bol schválený zákon 

NR SR č.3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre PI. Slovensko tak bolo povinné zo zákona 

transformovať svoje doteraz známe priestorové údaje zverejnené v národnom Katalógu tried 

objektov Základnej bázy geografických informačných systémov (KTO ZBGIS) a aj 

všetky priestorové údaje, ktoré sú tvorené a spracovávané zo štátneho rozpočtu do podoby 

smernice INSPIRE.  

 Cieľom tohto príspevku je pretransformovať slovenské PI o Výškach do podoby 

platného rámca INSPIRE. Testovacou skupinou sú objekty vrstevníc a výškových kót. Ďalej 

charakterizovať údajové modely ZBGIS pre dané objekty, popísať ich atribúty a následne ich 

porovnať s údajovým modelom INSPIRE Elevation.  

Materiál a metódy 

Je veľa dôvodov, prečo priestorové údaje nemožno považovať za homogénne. Môžu 

to byť napr. rozdielne normy a štandardy použité v jednotlivých krajinách pri výrobe dát, 

rôzne dátové modely, mierka, jazyk a symbolika dát, rôzne súradnicové systémy, či rôzna 
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úroveň kvality dát. Proces dosiahnutia vzájomnej interoperability údajov je zabezpečený 

pomocou harmonizácie údajov. Princípy harmonizácie sú definované v smernici INSPIRE 

(2007), ktorá obsahuje i základné požiadavky na harmonizáciu [2].  

 

Základné operácie harmonizácie priestorových údajov 

Harmonizácia údajov je veľmi zložitý proces, ktorý si vyžiadal definovanie vlastnej 

terminológie a špecifické základné pojmy definované projektom Humboldt (HUMBOLDT 

Consortium, 2006 – 2011), ktoré sa používajú nielen v akademických publikáciách, ale aj v 

bežnej praxi. 

• Schema translation udáva stanovený opis modelu, ktorý zdrojové údaje transformuje 

podľa požiadaviek výstupnej údajovej špecifikácie. 

• Schema matching predstavuje proces identifikácie dvoch jazykovo 

podobných príbuzných objektov.  

• Schema mapping identifikuje transformáciu medzi objektmi. 

• Edge matching udáva detekciu a s ňou spojené spájanie k sebe patriacich  geometricky 

reprezentovaných objektov [2]. 

 

Údajová špecifikácia INSPIRE Elevation (Výška) 

Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Výška sú štruktúrované v týchto 

balíkoch:  

• Výška – základné typy (ElevationBaseTypes)  

• Výška – pokrytie siete (ElevationGridCoverage)  

• Výška – vektorové prvky (ElevationVectorElements)  

• Výška – TIN (ElevationTIN) 

 

Balík Výška – vektorové prvky obsahuje tento typ a jeho subtypy priestorových objektov:  

• Vektorový objekt Výška (ElevationVectorObject)  

o Výšková kóta (SpotElevation) 

o Vrstevnica (ContourLine) 

o Zlomová čiara (BreakLine) 

o Prázdna oblasť (VoidArea) 

o Izolovaná oblasť (IsolatedArea) 
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Výšková kóta (SpotElevation)  

 Výšková kóta je bodový priestorový objekt opisujúci výšku povrchu Zeme na určitom 

mieste. Charakterizuje len jednu hodnotu výšky, a to nadmorskú výšku v určitom bode. Tento 

typ je subtypom ElevationVectorObject.  

 

Vrstevnica (ContourLine)  

 Vrstevnica je lineárny priestorový objekt skladajúci sa zo súboru priľahlých bodov, 

ktoré majú rovnakú hodnotu nadmorskej výšky. Spoločne s ostatnými vrstevnicami opisuje 

miestnu morfológiu zemského povrchu. Tento typ je subtypom ElevationVectorObject.  

 

Výsledky a diskusia 

V programe Microsoft Office Excel sme vytvorili tabuľky s príslušnými atribútmi, ich 

definíciami, typmi a možnosťou Voidability. Následne sme to isté pripravili pre údajový 

model ZBGIS, konkrétne pre vrstevnice a výškové kóty, kde sme informácie získali buď 

z KTO ZBGIS alebo priamo z databázy vstupných údajov. 

Po vytvorení týchto tabuliek sme následne hľadali a porovnávali atribúty jednotlivých 

objektov a vytvorili sme tabuľku s porovnanými atribútmi s rovnakým významom na jednej aj 

druhej strane. Prvým porovnávaným objektom boli vrstevnice (ContourLine) (Tab. 1.)  

 

Tab. 1.  Porovnané atribúty ZBGIS a INSPIRE pre vrstevnice 

 

Pri type vrstevnice sme ešte museli porovnať aj ich konkrétne typy. Tie sú porovnané 

a vypísané tak, ako sme ich harmonizovali aj v programe FME (Tab. 2.).   

  ZBGIS atribúty     INSPIRE atribúty   

Atribút Definícia Typ Atribút Definícia Typ 

VAL Hodnota, číslo double propertyValue 

Hodnota vlastnosti výšky 

priestorového objektu  DirectPosition 

COT Typ vrstevnice smallint contourLineType 

Typ vrstevnice s ohľadom na 

normálny vrstevnicový vertikálny 

interval 

ContourLineTy

peValue 

DOW 

Dátum zmeny 

stavu pozorovania 

objektu date 

beginLifespanVe

rsion 

Dátum a čas, keď bola táto verzia 

priestorového objektu vložená do 

súboru priestorových údajov  DateTime 
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Tab. 2.  Priradenie typov vrstevníc z atribútov COT a contourLineType 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalším porovnávaným objektom boli výškové kóty (SpotElevation) (Tab. 3.).  

  

Tab. 3.  Porovnanie rovnakých atribútov v ZBGIS a INSPIRE pre výškové kóty 

 

Na základe týchto porovnaných objektov v programe MS Excel sme ďalej 

harmonizovali údajové modely v programe FME Desktop. Tento program je ETL nástroj, 

ktorý umožňuje ľahko a rýchlo transformovať dáta pomocou intuitívneho grafického 

rozhrania. Poskytuje podporu pre veľké množstvo formátov a viac ako 400 transformátorov, 

pomocou ktorých možno konfigurovať pracovné postupy bez nutnosti písania kódu. 

Výstupom bol údajový model zharmonizovaných priestorových údajov pre vrstevnice 

a výškové kóty v GML formáte. Príklad zharmonizovaných atribútov vrstevníc môžeme 

vidieť zobrazené v programe Q-GIS (obr. 1.). [1] 

Typy vrstevnice ZBGIS Typy vrstevnice INSPIRE 

Názov Hodnota Názov 

Zdôraznená 300 master 

Základná 301 ordinary 

Doplnková 302 auxiliary 

Pomocná 303 auxiliary 

  ZBGIS atribúty     INSPIRE atribúty   

Atribút Definícia Typ Atribút Definícia Typ 

VAL Hodnota, číslo double propertyValue 

Hodnota vlastnosti výšky 

priestorového objektu  DirectPosition 

SPE 

Kategória 

výškovej kóty integer spotElevationType Typ výškovej kóty SpotElevationTypeValue 

DOW 

Dátum zmeny 

stavu 

pozorovania 

objektu date beginLifespanVersion 

Dátum a čas, keď bola 

táto verzia priestorového 

objektu vložená do súboru 

priestorových údajov  DateTime 

1422



 

Obr. 1. Zharmonizované atribúty vrstevníc 

Záver 

V tomto príspevku je obsiahnutá stručná teória opisujúca údajový model 

ElevationVectorElements. Ďalej sa nám podarilo opísať problematiku harmonizácie, jej 

princípy a základné operácie, ktorými sa harmonizácia vykonáva. Tieto základné operácie 

sme nakoniec aplikovali do samotného experimentu práce.  

Definovali sme si základné atribúty údajových modelov ElevationVectorElements 

a ZBGIS. Atribúty objektov vrstevníc a výškových kót z týchto modelov sme porovnali 

v tabuľkách a našli sme ich spoločné atribúty. Na základe týchto porovnaní sme identifikovali 

spoločné aj chýbajúce atribúty. V budúcnosti bude potrebné zharmonizovali všetky údaje 

z KTO ZBGIS podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva a smernice INSPIRE.   
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Abstract 
The attendance region of secondary schools students and university students in the Žilina region  
The knowledge of attendance regions is not only interesting from scientific point of view but also it has 

practical impacts. According to demographic situation, when a child component of population is reduced, the 
question of the spatial range of particular schools will be a key factor, particularly in terms of competition for the 
educational market. In this article are analyzed the attendance regions of secondary-school and also attendance 
regions of university students in the region of Žilina. The following study is concerned with the attendance 
regions of secondary-schools students from selection of state grammar schools in the Žilina region and with the 
regions of university student attendance on the example of University of Žilina.  

 

Keywords: secondary schools; universities; attendance regions; Žilina region; geography 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vzdelanie má nezastupiteľné miesto v kultúre každej spoločnosti. V poslednom 

období je viditeľný nárast významu a dopytu po vzdelaní, resp. vedy. Školy môžu byť 

považované ako kľúčový prvok v rámci miestnej a regionálnej infraštruktúry [1]. Geografia 

edukácie je však v geografickej obci ešte stále marginalizovanou témou, i keď v ostatnom 

čase sa aj na Slovensku touto problematikou začínajú zaoberať komplexnejšie štúdie [2 – 5]. 

Z hľadiska geografie je veľmi zaujímavá problematika priestorového dosahu jednotlivých 

škôl, ktorý je dobre vyjadriteľný cez regióny dochádzky ich študentov. Poznanie regiónov 

dochádzky nie je zaujímavé len z vedeckého hľadiska, ale má aj praktické využitie [6]. 

Vzhľadom na demografickú situáciu, keď dochádza k znižovaniu podielu detskej zložky 

populácie [7], bude mať otázka priestorového dosahu pre jednotlivé školy kľúčový význam, 

najmä z hľadiska súperenia o vzdelávací trh. No, napriek dôležitosti tejto tematiky jej u nás 

doteraz nebola venovaná náležitá pozornosť [6]. 

Cieľom tohto príspevku je zhodnotenie dochádzkových regiónov študentov stredných 

a vysokých škôl v Žilinskom kraji. Centrom záujmu budú dochádzkové regióny študentov 

stredných škôl vybraných štátnych gymnázií na území Žilinského kraja a dochádzkové 

regióny študentov vysokých škôl v Žilinskom kraji na príklade Žilinskej univerzity. 
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Materiál a metódy 

Dáta možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvú zastupujú dáta poskytnuté 

prevádzkovateľmi daných zariadení, v tomto prípade stredných škôl. Druhú zastupujú 

oficiálne štatistické dáta inštitucionálneho charakteru poskytnuté Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Z vytvorenej databázy boli exportované informácie o trvalom 

bydlisku študentov analyzovaných škôl a následne metodologicky spracované. 

Aplikované metódy možno rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej možno zaradiť metódy 

viazané na zber dát v teréne. Do druhej skupiny patria metódy, ktoré možno nazvať 

kamerálnymi [8]. Ide o spracovanie a vyhodnocovanie dát aplikáciou komparatívnej analýzy a 

vyhodnotenia bázických indikátorov identifikácie dochádzkových regiónov študentov 

stredných a vysokých škôl v analyzovanom území. Ako kartografický a interpretačný nástroj 

boli použité geografické informačné systémy.  

 

Výsledky a diskusia 

V Žilinskom kraji bolo v roku 2012 dvadsať štátnych gymnázií [9] rozmiestnených 

prevažne v mestách. Pri tvorbe regiónov dochádzky študentov štátnych gymnázií bolo 

zohľadnených 17 gymnázií. Pôsobnosť vybraných štátnych gymnázií a ich regióny dochádzky 

študentov sa priestorovo vzťahujú vo väčšine prípadov na územie Žilinského kraja. 

Dominantná väčšina študentov týchto gymnázií má bydlisko v obciach Žilinského 

kraja (obr. 1).  

Dochádzkové regióny jednotlivých gymnázií Žilinského kraja majú dva charaktery 

dochádzky. Prvý, prejavujúci sa takmer u všetkých skúmaných gymnáziách, je výlučne 

regionálny charakter dochádzky. Dochádzka študentov týchto gymnázií je založená na vzťahu 

mesto a okolité obce. V meste, v ktorom je umiestnené gymnázium, je dominantný počet 

študentov, a tiež v spádových obciach, ktoré toto mesto (gymnázium) obklopujú. Výrazná 

regionálnosť je na tomto základe založená aj v spádovosti v rámci okresu. Veľmi dobre je to 

viditeľné napríklad v prípade Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove (obr. 2). V 

samotnom meste Námestove je najvyšší počet študentov (247 žiakov, čo predstavuje 25 % 

študentov tohto gymnázia). Okolité obce, nachádzajúce sa v okrese Námestovo však 

predstavujú dominantný priestorový dosah spomínaného gymnázia. Obdobný charakter 

priestorovej dochádzky má aj prevažná väčšina ostatných skúmaných štátnych gymnázií 

Žilinského kraja. Druhý charakter dochádzky študentov na sledované gymnázia má 

nadregionálny (takmer celorepublikový) priestorový dosah. Ide však o jediný príklad 

Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch (obr. 3). Vďaka svojmu špecifickému 
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zameraniu výučby má význam v rámci širokého okolia. Taktiež výrazne vplýva absencia škôl 

podobného zamerania (s výnimkou Bilingválneho gymnázia v Žiline). 

 

Obr. 1. Dochádzka študentov vybraných štátnych gymnázií Žilinského kraja na úrovní obcí v 
akademickom roku 2012/2013 

 

 

Obr.  2. Dochádzka študentov Gymnázia A. Bernoláka v Námestove v akad. roku 2012/2013 
 

 

Obr. 3. Dochádzka žiakov študujúcich na Bilingválnom gymnáziu M. Hodžu v Sučanoch  
v akad. roku 2012/2013      
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Jedným z najväčších problémov pri analýze regiónov dochádzky vysokých škôl sú 

samozrejme dáta. Bydlisko študentov zapísaných na verejné a štátne školy je jeden z 

povinných údajov, no v týchto databázach je niekoľko nedostatkov. Jedným z nich je 

kategória obcí s neuvedeným bydliskom, resp. s bydliskom mimo územia SR [6]. Vzhľadom 

na túto skutočnosť sa budú regióny dochádzky týkať Žilinskej univerzity v Žiline. Žilinská 

univerzita v Žiline má celoslovenskú pôsobnosť, keďže vďaka svojmu špecializovanému 

zameraniu na dopravu má celoslovenský význam. Napriek tomu sa prejavuje výrazne 

regionálny charakter, keďže v obciach Žilinského kraja má bydlisko dominantný počet 

študentov tejto univerzity (obr. 5). Vysoký počet študentov (1 750 študentov) má bydlisko v 

samotnom meste Žilina, kde má univerzita svoje sídlo. Zo zvyšujúcou sa vzdialenosťou sa 

prejavuje tendencia klesania počtu študentov. V južných častiach a na východnom Slovensku 

má už Žilinská univerzita relatívne nízky dosah, pričom tu dominujú obce, kde sa nachádza 

len jeden študent Žilinskej univerzity (obr. 4). 

   

Obr. 4. Dochádzka študentov Žilinskej univerzity v akademickom roku 2010/2011 
 

V rámci priestorového dosahu je ale pozorovaná výrazná rozdielnosť medzi študentmi 

Žilinskej univerzity v Žiline s dennou a externou formou štúdia. Pri interných študentoch 

Žilinskej univerzity je regionálny charakter menej výrazný a viac sa prejavuje celoslovenský 

dosah (obr. 5a). Spádové regióny dominantnejšej dochádzky študentov internej formy 

Žilinskej univerzity sú okresy Kysucké Nové Mesto, Martin, Prievidza, Považská Bystrica, 

Liptovský Mikuláš, ale i Ružomberok a Námestovo. Pri externých študentoch je viditeľný 

výrazne vyšší regionálny charakter (obr. 5b). Len v okrese Žilina študuje 32 % študentov 

externej formy štúdia spomínanej univerzity, čo je výrazným prvkom regionálneho dosahu 

[6]. Súčasť silného zázemia Žilinskej univerzity v podiele svojich externých študentov 

predstavujú ďalej okresy Kysucké Nové Mesto, Čadca, Považská Bystrica, Martin a 
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Liptovský Mikuláš. Zaujímavé je, že na východe Slovenska je nízke podielové zastúpenie 

externých študentov ŽU ZA (obr. 5b), napriek tomu, že Žilinská univerzita má v Košiciach 

svoje detašované pracovisko [10]. 

 

Obr. 5. Dochádzka interných (a) a externých (b) študentov zapísaných na ŽU ZA  
v akademickom roku 2010/2011 

 

Záver 

Význam škôl a školského systému je všeobecne známy, vzhľadom na jeho významné 

postavenie pri procese výchovy a vzdelania žiakov. Problematika priestorového dosahu škôl, 

vzhľadom na stav demografického vývoja, keď dochádza k zníženiu podielu detskej zložky 

populácie [11], je v súčasnosti zaujímavá téma. 

Na základe analýzy dochádzkových regiónov gymnázií Žilinského kraja možno tieto 

gymnáziá klasifikovať do dvoch skupín. Prvú skupinu gymnázií možno označiť ako 

regionálne, keďže regióny ich dochádzky majú regionálny charakter. V meste, v ktorom je 

umiestnené gymnázium je dominantný počet študentov a taktiež v spádových obciach, ktoré 

toto mesto (gymnázium) obklopujú. Druhú skupinu zastupujú školy s nadregionálnym 

5a 

5b 
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charakterom, pričom sa prejavuje klesanie počtu ostatných študentov so zvyšujúcou sa 

vzdialenosťou.  

Žilinská univerzita v Žiline, vďaka svojmu špecializovanému zameraniu, má 

celoslovenskú pôsobnosť, pritom sa však prejavuje regionálny charakter dochádzky jej 

študentov. Vysoký počet študentov má trvalý pobyt priamo v Žiline a s narastajúcou 

vzdialenosťou trvalého bydliska ostatných študentov ich počet klesá. 
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Abstract 
Transformation and integration of spatial and non spatial data by ETL tool 
The presented experiment deals in general with using and manipuation of spatial data. While working 

with ETL tool, complicated steps are replaced by creating of schema for data restructuring from visual or 
attribute point of view. Based on created schema, the ETL tool transforms the input data as required. First part of 
experiment presents loading data to the working database. In the second and more difficult part, we create 
schema for merging of spatial and non spatial  source data.  This schema also contains transformation of formats 
and coordinate systems. Our experiment should be example of way for effective transformation and integration 
data. This may be useful for future ETL tool users. 
 
Keywords: ETL tool; transformation; integration; coordinate system; spatial data 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnej dobe sa s pojmom manipulácie a správy priestorových údajov spája 

nespočetné množstvo softvérov, nástrojov a krokov, ktoré sa v nich uskutočňujú. Pre žiadaný 

výsledok transformácie údajov je teda potrebné použiť veľké množstvo programov, v ktorých 

treba vykonať pomerne náročné kroky a úpravy pre štruktúrnu zmenu údajov. Takýto postup 

pri zmene údajového modelu je energeticky a časovo veľmi náročný. Naskytuje sa tu však 

možnosť použitia ETL (extract, transform and load) nástroja [1], ktorý by nám mal 

manipuláciu a transformáciu dát urobiť jednoduchšou. Dnešná doba si vyžaduje rýchlu 

manipuláciu a správu priestorových údajov, ich transformácie a úpravy podľa požiadaviek 

užívateľa. Následne pretransformované a upravené dáta sú načítané do databázových 

systémov, kde sú následne formou určitej služby sprístupnené ďalším užívateľom. Tento stav 

zmeny údajového modelu sa dá docieliť vytvorením schémy pre štruktúrnu zmenu údajov. 

Táto schéma je vytváraná v pracovnej ploche softvéru FME [2] za použitia ETL nástroja. Po 

načítaní vstupných údajov vytvárame túto schému postupne pridávaním rôznych 

transformačných prvkov (transformerov), z ktorých každý plní určitú dôležitú funkciu pri 

zmene údajového modelu, či už sa jedná len o geometrický alebo atribútový pohľad na dáta. 

Po vytvorení schémy stačí už len spustiť ETL nástroj, ktorý uskutoční transformáciu 

automaticky s nastavením vopred predvolených parametrov. Tento nástroj sa stal prelomovým 

nielen v spojení s geografickými informačnými systémami, ale napríklad aj vo vzťahu k iným 
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odvetviam. Dobrou ukážkou je jeho účinkovanie z ekonomického hľadiska, kde sa stal 

výhodným nástrojom hlavne z dôvodu urýchlenia manipulácie s údajmi, ktoré sa premieňa na 

podnikové aktíva a tak následne zvyšuje profit či už významných alebo menej významných 

spoločností a korporácií. Táto práca sa bude takisto zaoberať vyššie spomenutou správou 

a manipuláciou priestorových dát za pomoci ETL nástroja a dúfame, že poslúži ako dobrý 

príklad a návod na jeho používanie pre jeho potenciálnych užívateľov, ktorý takto môžu 

overiť jeho kvalitné referencie. 

 

Materiál a metódy 

Pre realizáciu nášho experimentu sme si zvolili FME Desktop ETL nástroj. Urobili 

sme tak práve preto, že tento software patrí medzi najkomplexnejšie riešenia nástrojov typu 

priestorové ETL(Extract,Transform and Load). Tento typ ETL nástroja sa stal veľmi 

používaným na celom svete tisíckami GIS odborníkov za čo vďačí najmä rýchlej konverzii, 

transformácii a integrácii dát. Možnosti ktoré tento software ponúka sú naozaj široké. FME 

Desktop sa stáva jedným z najvýkonnejších riešení, čo sa týka konverzie dát a takisto jeho 

veľkou výhodou je, že sa pri prevode dát môže zamerať na stovky dátových formátov [2]. 

Jeho veľké využitie však spočíva najmä vo flexibilnej transformácii údajového modelu 

a následne aj v integrácii medzi rôznymi dátovými typmi. FME Desktop sa môže popýšiť 

veľkým množstvom výhod, z ktorých spomenieme len niektoré základné medzi ktoré patria 

napr. získavanie dát z tradičných databáz, zachovanie presnosti a vysokej kvality dát, 

transformácie medzi súradnicovými systémami, integrácia priestorových ale aj 

nepriestorových údajov, nahrávanie a replikácia dát, aktualizácia a migrácia dát do databáz 

a iné [2]. 

Vstupné údaje: 

- ESRI shapefile vrstva obcí Slovenskej republiky 

- xls. dokument s údajmi o koncentrácii arzénu v pôdach obcí SR 

- xls. dokument s údajmi o koncentrácii olova v pôdach obcí SR 

- xls. dokument s údajmi o koncentrácii uránu v podzemných vodách obcí SR 

 

Výsledky a diskusia 

Pri plnení úloh špecifikovaných v zadaní našej práce sme použili ETL nástroj 

v prostredí softvéru Feature Manipulation Engine, skrátene FME. Po načítaní vstupných 

údajov, ktoré sme získali z najvhodnejších zdrojov, sme pre splnenie úloh začali vytvárať 

schémy pre štruktúrne zmeny údajov a zmeny údajového modelu. Zvolili sme postupné 
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pridávanie transformačných prvkov (transformerov), ktorých úlohou bolo transformovať 

priestorové údaje podľa vopred zadaných požadovaných parametrov. Po ukončení práce na 

vytváraní štruktúry schém sme len jednoducho kliknutím na tlačidlo spustenia aktivovali ETL 

nástroj, ktorý uskutočnil želanú zmenu údajového modelu. Táto transformácia prebehla bez 

komplikácií a dá sa povedať, že vytvorené výsledky v podobe výstupov splnili naše 

očakávania. Ďaľším i keď nedefinovaným cieľom našej práce bolo oboznámiť potenciálnych 

užívateľov s prácou s ETL nástrojom a postupmi, ktoré sme použili pri plnení úloh. Dalo by 

sa povedať, že sme chceli aby naša práca bola názorným príkladom toho ako efektívne využiť 

ETL nástroj a tak povzbudiť čo najviac klientov k jeho využívaniu pri spracovaní dát. 

Dúfame, že nami vytvorená práca bude v očiach jej čitateľov spĺňať a reprezentovať nami 

definované ciele a bude šíriť čo najpozitívnejšie ohlasy a referencie pre používanie ETL 

nástroja, ktorý sa postupom času stáva čoraz viac strategickým prvkom pre úpravu 

a manipuláciu s dátami či už na geografickom poli alebo v iných informatických odvetviach. 

Ukážky mapových výstupov po transformácii graficky upravených v ArcGIS softvéri: 

 

Obr. 1. Koncentrácia arzénu v pôdach obcí SR v rokoch 2006-2009 
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Obr. 2. Koncentrácia olova v pôdach obcí SR v rokoch 2006-2009 
 

Záver 

Náš experiment sa zaoberal správou a manipuláciou (transformáciou, integráciou atď.) 

priestorových údajov. Pre splnenie  experimentu sme sa oboznámili zo spracovaním 

vstupných dát pomocou ETL nástroja v prostredí softvéru FME, ktorý bol vytvorený 

spoločnosťou Safe Software. Po preštudovaní manuálu pre prácu s nástrojmi softvéru sa nám 

podarilo vytvoriť požadované schémy podľa zadania experimentu. Následne sme spustili ETL 

nástroj, ktorý zrealizoval zmenu údajového modelu automaticky. Práca v softvéri nebola 

náročná, naopak ide skôr o intuitívne ovládanie, ktoré si používateľ dokáže osvojiť v krátkom 

čase a pre znalca anglického jazyka nebola vôbec problémom. Po vypracovaní úloh môžeme 

skonštatovať, že používanie ETL nástroja je v skutočnosti veľmi užitočné a hlavne práca s 

údajmi v jeho prostredí už nie je problematická a časovo náročná. Poslaním tohto 

experimentu bolo aj to aby sme rozšírili pojem ETL nástroja a jeho využívanie medzi 

potenciálnych klientov. Dúfame, že po preštudovaní našej práce sa bude počet záujemcov o 

tento nástroj a software postupne zvyšovať. 
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Abstract 

 Development of Ruthenian school system in Prešov region 
 Ruthenians or Rusyns are the the fourth biggest nationality in Slovakia with interesting history of their 
own national development. After 1990 they have become active in rebuilding national identity and school 
system. The aim of the paper is to make a brief summary of Ruthenian school network development in Prešov 
region from beginning until present time and to compare situation before and after 1990 in the view of 
distribution of Rusyns in Prešov region according to censuses in 1900 and 2011.  
 

Keywords: Rusyns; elementary schools; Prešov region; nationality; cenzus 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rusíni sú špecifickou skupinou obyvateľstva, ktorá sa viaže práve na územie dnešného 

Prešovského kraja. Rusínske obyvateľstvo sem prišlo počas valašskej kolonizácie v priebehu 

14. – 17. storočia a zakladalo tu osady najmä v podhorských oblastiach pozdĺž Karpatského 

oblúka. Po období národného obrodenia koncom 18. a počas 19. storočia Rusíni stále nemali 

vyriešenú otázku spisovného jazyka a národnej identity, ktoré viedli k množstvu konfliktov 

medzi predstaviteľmi ruského, ukrajinského a rusínskeho chápania Rusínov až do konca 20. 

storočia. Nová vlna národného obrodenia po r. 1990 priniesla so sebou kodifikáciu spisovnej 

rusínčiny i snahu zaviesť tento jazyk do vyučovania, aby došlo k posilneniu národného 

povedomia a oživeniu zašlej slávy rusínskeho školstva i národa z konca 19. storočia [1]. 

Cieľom príspevku je preto porovnať situáciu v rusínskom, resp. ukrajinskom školstve 

na území Prešovského kraja pred a po roku 1990, zistiť jeho vývoj po r. 1990 a 

tiež previazanosť hlásenia sa k rusínskej národnosti s priestorovým rozmiestnením škôl. 

 

Materiál a metódy 

 Podkladom pre spracovanie tejto problematiky bol výskum uskutočnený v rámci mojej 

bakalárskej práce, ďalej štatistické údaje zapracované v rámci literárnych zdrojov 

(Michalička, V., Gajdoš, M., Plišková, A.), Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska 

1880 – 1910 od J. Maja a výsledky sčítania z r. 2011. Informácie o školstve po r. 1991 
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pochádzajú zo zdrojov Ústavu informácií a prognóz školstva, resp. Centra vedecko-

technických informácií Slovenskej republiky.  

 Zozbierané údaje boli spracované do textovej a mapovej podoby, kde sa 

prostredníctvom kartogramu vyjadruje podiel rusínskeho obyvateľstva v jednotlivých 

obciach, symbolom je znázornený výskyt a typ školy. Pri zisťovaní podielu rusínskeho 

obyvateľstva ide v r. 1900 o obyvateľstvo hovoriace rusínskym jazykom, v r. 2011 

o obyvateľov rusínskej národnosti. V minulosti sa pre rusínske obyvateľstvo (ich kultúru, 

školy) používal aj výraz „ruský“ a niektorí ho považovali za časť ukrajinského národa. 

 Z hodnotenia boli vylúčené materské školy, keďže ich návšteva nebola vždy povinná. 

 

Výsledky a diskusia 

 Jednou z prvých škôl, ktorá sa nachádzala v rusínskom jazykovom prostredí bola 

bohoslovecká škola založená pri kláštore v Krásnom Brode v 17. storočí, väčšina týchto škôl 

však vznikla až v priebehu 19. storočia, zakladala ich zväčša cirkev [2].  

Národné obrodenie Rusínov bolo v oblasti školstva prerušené vlnou maďarizácie. V r. 

1879 sa stala maďarčina povinným jazykom na všetkých ľudových školách v Uhorsku 

a situácia sa zhoršila po vydaní Apponyiho školských zákonov v r. 1907. Počet rusínskych 

národnostných škôl klesal. Rusínčina sa v r. 1872 ako vyučovací jazyk v istej forme 

uplatňovala na 473 školách v Uhorsku, v r. 1887 to bolo 190 rusínskych a 106 rusínsko-

maďarských škôl, v r. 1900 93 škôl, v r. 1908, po prijatí nových školských zákonov, 37 a v r. 

1912 to bolo 9 rusínskych škôl. Obr. 1 dokumentuje situáciu v r. 1900 – ešte nie plne 

zaťaženú maďarizačnými tendenciami. Pri zisťovaní jazyka bolo ako rusínsky hovoriacich 

označených 78 883 obyvateľov regiónu dnešného Prešovského kraja, čo predstavovalo 21,2 

%-ný podiel na obyvateľstve. Maximálna koncentrácia Rusínov bola vo Svidníckom, 

Medzilaboreckom a Sninskom okrese. V priebehu rokov 1880 – 1910 sa ich rozmiestnenie 

a podiel na obyvateľstve výraznejšie nemenili [1].  

Ako potenciálne rusínske školy v r. 1900 boli do úvahy zobrané aj všetky 

gréckokatolícke ľudové školy, pri ktorých nebol zistený presný vyučovací jazyk v zmysle 

vtedajšieho stotožňovania gréckokatolíckeho náboženstva a rusínskej národnosti. Je zrejmé, 

že viac sa tento predpoklad uplatnil v severných a východných častiach regiónu Prešovského 

kraja. Pre ilustráciu boli pridané aj gréckokatolícke školy s vyučovacím jazykom maďarským 

– opäť, v okrajových oblastiach sú skôr dôkazom skoršieho nástupu maďarizácie. Ruský, 

ukrajinský, resp. karpatoruský jazyk boli v tej dobe stotožňované, resp. v rovnakej skupine 

jazykov sa nachádzajúce jazyky spolu s rusínčinou, preto bol aj ich výskyt sledovaný 
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a zaznačený. Iný typ školy prestavuje už spomínaná bohoslovecká škola v Krásnom Brode 

a gréckokatolícky seminár v Prešove. Vo všeobecnosti možno povedať, že okrem aplikovania 

mylných predpokladov na celé územie sa rusínske národnostné školy v r. 1900 nachádzajú 

v buď priamo v oblastiach s najvyššou koncentráciou rusínskeho obyvateľstva alebo v jeho 

tesnej blízkosti. Školami nepokryté sú zle dostupné zalesnené oblasti vo východnej časti a pás 

medzi riekami Topľa a Ondava od Stropkova po Hanušovce nad Topľou, kde sa nachádzali 

počtom obyvateľov menšie obce bez väčšieho potenciálu na založenie vlastnej národnostnej 

školy. 

 

 
Obr.1. Rozmiestenie rusínskych národnostných škôl a rusínskeho obyvateľstva v r. 1900 

Zdroj: spracované podľa [2], [3] 

 
 V medzivojnovom období sa o rozširovanie „ruskej“ školskej siete zaslúžil najmä 

biskup Peter Pavol Gojdič. V r. 1932 bola rusínčina („ruština“) vyučovacím jazykom na 59 

základných školách a na ďalších 43 sa vyučovala 3 hodiny týždenne. V r. 1936 vzniklo 

v Prešove Ruské reálne gymnázium. Koncom druhej svetovej vojny existovali 2 materské 

školy, 165 ľudových škôl, 1 meštianka a 2 stredné školy s vyučovaním rusínčiny [1]. 

 Po r. 1945 počet rusínskych škôl narastal, niekedy však boli budované len na základe 

gréckokatolíckeho vierovyznania žiakov a nie rusínskej národnosti. V školskom roku 
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1953/1954 bola do rusínskych škôl zavedená ukrajinčina, aby sa vyriešila „kultúrna 

nejednotnosť“ Rusínov a Ukrajincov. Túto sieť tvorilo 83 materských, 211 základných a 4 

stredné školy, postupne sa však ich počet zmenšoval. Príčinou boli zmena administratívneho 

usporiadania z r. 1960 a odmietavý postoj Rusínov, ktorí sa necítili byť príslušníkmi 

ukrajinskej národnosti a radšej posielali svoje deti do slovenských škôl. Na konci tohto 

obdobia navštevovalo 19 škôl s ukrajinským vyučovacím jazykom 1 343 žiakov (šk. rok 

1985/1986) [1, 4]. 

 V r. 1991 fungovalo už len 15 základných a 3 stredné školy, na ktorých sa vyučovala 

ukrajinčina. Rusíni sa v tomto období začali mobilizovať a pripravovať podklady pre 

vytvorenie vlastnej siete školstva. Prvým krokom bola kodifikácia spisovného jazyka v r. 

1995 v Bratislave. Podľa výsledkov prieskumov z r. 1994 a 1996 bolo v školskom roku 

1997/1998 plánované zaviesť vyučovanie predmetu rusínsky jazyk a literatúra do 12 

základných škôl, reálne sa tak uskutočnilo len v prípade štyroch – v Medzilaborciach na ZŠ 

Komenského a Duchnovičovej ulici a vo Svidníku na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 

a na II. ZŠ na Ul. arm. gen. L. Svobodu. Najrozšírenejšie bolo vyučovanie rusínskeho jazyka 

v školskom roku 2004/2005, čo približuje tab.1. Na Prešovskej univerzite v tom čase 

fungovalo Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry [5].  

 

Tab.1. Zastúpenie vyučovania rusínskeho jazyka v školskom roku 2014/2015 
Zdroj: [5] 

okres Medzilaborce Snina Svidník Stropkov Prešov 

základné 
školy 

Ul. Duchnovičova; Ul. 
Komenského; Radvaň n. 

Laborcom 

Ul. 1. mája; 
Pčoliné, Stakčín 

CZŠ sv. Juraja; II. 
ZŠ; Šarišský 

Štiavnik 
Kolbovce   

stredné 
školy 

Gymnázium, 
Medzilaborce 

        

vysoké 
školy 

        
Prešovská 
univerzita 

  
 

V súčasnosti existuje na Slovensku len jediná škola s rusínskym vyučovacím jazykom, 

a to v obci Čabiny (okres Medzilaborce). Do mapového výstupu na obr. 2 však boli kvôli 

obmedzeným možnostiam vzdelávania sa v rusínčine zahrnuté aj školy s prítomnosťou 

ukrajinského vyučovacieho jazyka.  

V r. 1991 sa školy vyskytovali okrem miest, kde je počet Rusínov vyšší napriek 

nižšiemu podielu na obyvateľstve, v menších obciach s okolo 500 obyvateľmi, 

v kompaktnejšom území zvýšeného výskytu menšiny (Medzilaborce). Niektoré z obcí boli 
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centrami dochádzky (Jarabina, Habura, Výrava), v Kalinove, Čertižnom a Ruskom Potoku šlo 

o pokračovanie tradície a snahu udržať si školu napriek znižujúcemu sa počtu žiakov. Tieto 

školy v blízkej dobe zanikli. Vo väčších obciach a mestách postupne došlo k zmene 

vyučovacieho jazyka na slovenský. Z hľadiska rozmiestnenia obyvateľov rusínskej národnosti 

nie sú vôbec školami pokryté severné oblasti okresu Svidník. Problémom rusínskej a najmä 

ukrajinskej menšiny je relatívne malé zastúpenie detskej zložky a práve tieto oblasti dosahujú 

najvyššie hodnoty indexu starnutia. Preto je súčasná lokalizácia rusínskych a ukrajinských 

škôl sústredená do obcí v oblasti Starej Ľubovne s priaznivejšou vekovou skladbou 

a spoločným dôvodom existencie týchto škôl spolu s obcou Čabiny je aktivita samosprávy 

a záujem rodičov o vzdelávanie detí v tomto jazyku. 

 
Obr.2. Rozmiestnenie rusínskych a ukrajinských národnostných škôl v r. 2014 a rusínskeho obyvateľstva 

v r. 2011 
Zdroj: [6], [7] 

 
 V rámci kraja sa tiež realizujú aj rôzne záujmové činnosti a krúžky v rámci 

materských a základných škôl a od r. 2013 fungujú „Večerné školy rusínskeho jazyka“, ktoré 

zastrešuje OZ Kolysočka – Kolíska. Najprv bolo založených 7 škôl a dnes (školský rok 

2014/2015) združenie organizuje 22 škôl s 27 triedami. Sú sústredené v mestách Svidník, 

Medzilaborce, Humenné, Snina a Prešov a tiež v obciach Kamienka, Kalná Roztoka, Klenová, 
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Pčoliné či Bajerovce, v ktorých býva v absolútnych hodnotách najviac príslušníkov rusínskej 

národnosti, a teda na miestach s najvyšším dopytom po takomto type vzdelávania. Jednu 

večernú školu prevádzkujú aj v Bratislave [8].  

 

Záver 

 Rusínske národnostné školstvo sa v priebehu niečo vyše 100 rokov zoštíhlilo najmä po 

období ukrajinizácie a dobrovoľnej slovakizácie z pomerne hustej siete dobre odpovedajúcej 

na priestorové rozmiestnenie menšiny na jednu základnú školu v malej obci. Školská sieť tak 

zdanlivo nie je dostačujúca. V porovnaní rokov 1900 a 2011 sa počet tu žijúcich Rusínov 

znížil na menej ako polovicu, čo predstavuje asi 4 % populácie Prešovského kraja. Okrem 

rozmiestnenia a početnosti obyvateľov rusínskej národnosti však musíme brať do úvahy aj 

zastúpenie detskej, resp. predproduktívnej zložky, ktorá tvorí zdrojovú základňu existencie 

škôl. Podľa štatistík v r. 2012/2013 však len 73 detí na materských a 197 detí na základných 

školách na Slovensku je rusínskej národnosti. Otázkou preto je, či a ako sa bude uskutočňovať 

vzdelávanie Rusínov [7]. 
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Abstract 

 Regional Disparities as one of the Possible Causes of the Outbreak of the War in the Eastern Ukraine 
In this work we focus on the position of the Eastern region Donetsk in a regional structure of Ukraine, 

with the use of social, economic and demographic indicators. We would like to point to the possible political 
causes of the conflict in the East Ukraine. Nowadays, it is one of the most discussed topics in the world. That is 
also the reason why our intention is to provide further information on regional disparities in Ukraine and show 
the possible causes of this military conflict. The media inform us on the current conflict in Ukraine and its 
resolution in particular from the political aspect and for this reason we decided to deal with this issue from the 
regional aspect. 
 

Keywords: Donetsk region; Ukraine; GDP per capita; average monthly salary; nationality 
 

Úvod  

Na Ukrajine sa momentálne odohráva konflikt medzi vládnymi orgánmi Ukrajiny 

a separatistickými skupinami na území Donbasu, čo predstavujú dva kraje - Luhanský 

a Donecký. Momentálne tieto oblasti vytvorili na svojom území Doneckú národnú republiku 

(DNR) a Luhanskú národnú republiku (LNR) (obr. 1). 

V príspevku sa budeme venovať regionálnym disparitám na makroekonomickej úrovni 

Doneckého kraja na Ukrajine (obr. 1). 

 

Cieľ práce  

Naším cieľom práce nie je vypracovať oficiálny záver riešenia, resp. možné 

odporúčania pre krízu na Ukrajine. Chceme poukázať na regionálne disparity Ukrajiny a nájsť 

a analyzovať možne ďalšie príčiny vypuknutia vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. 

 

Základné pojmy a metodické východiská 

Pojem kraj pre potreby príspevku stotožňujeme s územným celkom na úrovni NUTS 3 

(s počtom obyvateľov od 900 tis. do 4,5 mil.). Regionálne disparity v príspevku vnímame ako 

rozdiely v životnej úrovni, demografických štruktúrach, ekonomickej výkonnosti a v ďalšom 

sociálno-ekonomickom rozvoji jednotlivých krajov na Ukrajine. Pre analýzu regionálnych 

disparít boli zvolené nasledovné dostupné ukazovatele: Hrubý domáci produkt (HDP), HDP 
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na obyvateľa, priemerná mesačná mzda na obyvateľa a národnostná a jazyková štruktúra.  

 

Regionálne disparity podmienené zložením obyvateľstva na makroekonomickej úrovni 

V roku 2001, kedy sa konalo posledné sčítanie obyvateľov takmer v každom kraji 

prevyšovala ukrajinská národnosť  až na výnimky v Doneckom a Luhanskom kraji a na 

Kryme so Sevastopoľom. Najväčšie percento ruskej národnosti zaznamenávame 

v Sevastopole (obr. 2) [1].  

 Jedna z možných príčin vypuknutia vojenského konfliktu, bol záujem RF ovládnuť 

dané územia Ukrajiny. Rusi si nárokujú právo, kde môžu narušiť celistvosť susedného štátu 

ak ide o ruskojazyčné obyvateľstvo juhovýchodnej Ukrajiny [2]. Preto bolo naším cieľom 

poukázať na demografické disparity vyskytujúce sa v Doneckom kraji. 

Pojem ruskojazyčnosť je veľmi klamlivý pojem, pretože nie každý rusky hovoriaci 

obyvateľ Ukrajiny sa hlási k ruskej národnosti. Ruský jazyk ktorým sa dorozumievajú 

neznamená, že týchto ľudí môžeme označovať ako Rusov. V Mariupoľskom rajóne na juhu 

Doneckého kraja sa najviac obyvateľov hlási k ukrajinskej národnosti, ale väčšina hovorí 

ruským jazykom. V Dobropiľskom rajóne je veľké zastúpenie ukrajinskej národnosti, o to 

menší počet rusky hovoriacich ľudí (obr. 3) [3]. 

 

Regionálne disparity podľa vybraných ukazovateľov na Ukrajine 

Donecký kraj, ktorý je pre Ukrajinu nesmierne dôležitý, dosahuje popredné miesta 

v rebríčku HDP na obyvateľa. Údaje HDP na obyv. hlavného mesta Kyjev nám môžu 

skresľovať hodnoty, keďže viaceré firmy ktoré sa nachádzajú v iných oblastiach Ukrajiny 

sídlia práve v Kyjeve (obr. 4). Donecký kraj s podielom 11,7 % HDP (2012) dosahuje 

najvyššie miesta z celkového počtu HDP Ukrajiny [4, 5].  

Najväčšie hodnoty priemernej mesačnej mzdy za roky 2010, 2012 a 2014, predstavuje 

mesto Kyjev a Donecký kraj. Západné kraje, ktoré dopĺňajú posledné miesta v rebríčku 

priemernej mesačnej mzdy, tak predstavujú nižšiu sociálnu úroveň v porovnaní s východnými 

krajmi (obr. 5c) [6]. 

Na sociálne regionálne disparity sme poukázali vo výsledkoch prezidentských volieb 

z roku 2010 a 2014.  Najväčšiu podporu voličov získal exprezident Viktor Janukovyč v 

najrozvinutejších, najbohatších a rusky hovoriacich východných krajoch Ukrajiny. Peter 

Porošenko, terajší prezident Ukrajiny zvíťazil takmer vo všetkých krajoch Ukrajiny. 

Najväčšiu podporu voličov získal v západných krajoch, ktoré presadzujú európsku integráciu. 
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Aj podľa týchto politických preferencií vieme usúdiť, ktoré kraje boli alebo sú orientované 

pre európsku alebo ruskú integráciu v daných rokoch (obr. 6) [7]. 

 

 

Obr. 1. Vymedzenie Doneckého a Luhanského kraja z Ukrajiny 

 

 

Obr. 2. Percentuálne znázornenie dvoch najpočetnejších národnosti v jednotlivých krajoch Ukrajiny za rok 2001 
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Obr. 3. Národnostná a jazyková štruktúra Doneckého kraja za rok 2012 

 

 

Obr. 4. HDP na obyv. v jednotlivých krajoch Ukrajiny za roky 2010 – 2012 

 

 

Obr. 5. Priemerná mesačná mzda na obyv. v jednotlivých krajoch Ukrajiny za roky 2010, 2012 a 2014 
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Obr. 6. Víťazi prezidentských volieb v jednotlivých krajoch Ukrajiny za roky 2010 a 2014 

Záver 

 Donecký kraj, ako sme už v práci načrtli je výraznou oporou v ekonomike pre 

Ukrajinu ako takú. Doneck  je jedným z najväčších priemyselných centier a najväčšie 

ťažobné centrum Ukrajiny. Uhlie sa tu ťaží v 17 baniach, kovové rudy, halit, vápenec, 

dolomit, kaolín, ortuť, sadra, krieda, stavebný kameň. V jeho blízkosti je sústredený ťažký 

priemysel a hutníctvo, oblasť má tiež relatívne diverzifikované poľnohospodárstvo [5]. 

 Samostatný štatút DNR a LNR, bol z jednou podmienok v Minských rokovaniach. 

Hranice DNR, sú stanovene podľa vytýčenej demarkačnej línie (19.9.2014). Porušením 

demarkačnej línie DNR získava rozbombardované letisko, dôležité dopravné uzly 

v Doneckom kraji a taktiež občania hlásajúci k ukrajinskej národnosti hovoriaci ruským 

jazykom spadajú pod správu separatistickej skupiny. Územie ktoré stratila Ukrajina tak vážne 

poškodí jej napredovaniu z  ekonomického, priemyselného a sociálneho hľadiska (obr. 3). 
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Abstract 

Semi-automated timetabling in QGIS software 
The aim of this work is focused on finding available tools in the environment of a geographic 

information system (GIS) suitable in semi-automated university timetabling. The theoretical section of this paper 
is principally aimed at the processes and methods of manual scheduling in the Faculty of Natural Science at 
Comenius University as well as current theoretical knowledge and possibilities of automated university 
timetabling based on mathematical theories and usage in computer science. Based on the acquired knowledge, 
the practical section of this work describes matherials and methods used for developing manual editor in the 
interface of QGIS application. The editor’s task is to facilitate manual timetabling through a script that would 
monitor and control potential collisions of groups of students, subjects and teachers in single lessons, days and 
rooms in the process of manual filling in the background of the application. 
 

Keywords:  university timetabling; automated timetabling; Python; QGIS  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Školský rozvrh je základným stavebným pilierom organizovaného fungovania 

vyučovacieho procesu. Ak sa pohybujeme na úrovni vysokých škôl, stupeň problému tvorby 

rozvrhu sa nám začne výrazne komplikovať [1]. 

Na Prírodovedeckej fakulte UK sa rozvrhy pre jednotlivé študijné programy a učiteľov 

zostavujú manuálne. Na fakulte je zostavený tím rozvrhárov, ktorý zostavuje rozvrh 

prostredníctvom vkladania kartičiek študentov, predmetov a učiteľov do tabúľ jednotlivých 

dní, vyučovacích hodín a miestností fakulty (Obr. 1). 

 
Obr. 1 Ukážka z tabule pre manuálnu tvorbu rozvrhu na Prírodovedeckej fakulte UK 

 
Na prácu s priestorovými údajmi, ich analýzu, hodnotenie a následnú interpretáciu sa 
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používajú geografické informačné systémy (GIS). Súčasťou geografických informačných 

systémov je množina softvérov s rôznymi prvkami funkcionality. Tieto prvky fungujú na 

všeobecnom princípe – interakcia s databázovým prostredím, selektovacie, editovacie či 

analytické prvky a služby, práca s údajmi rôznych formátov (vektorových, rastrových a iných) 

a mnohé iné. Rozhodli sme sa vytvoriť rozhranie, ktoré by pripomínalo formu manuálnej 

tvorby rozvrhu na Prírodovedeckej fakulte (Obr. 1) a zároveň by automaticky riešilo kolízne 

udalosti bez toho, aby užívateľ (rozvrhár) musel nad nimi vedome premýšľať. Rámcový cieľ 

práce bol nasledovný: 

1. Vytvorenie vrstvy pravidelne rozmiestnených polygónov v priestorovej databáze. 

Množina polygónov predstavuje sadu tabúľ reprezentujúcich počet vyučovacích dní a 

jednotlivé políčka predstavujú miestnosti v určitej hodine. 

2. Vytvorenie nepriestorových tabuliek fakultných sekcií, študijných programov, skupín 

študentov, predmetov a učiteľov. 

3. Import vrstvy polygónov (priestorovej tabuľky) z databázového prostredia do prostredia 

softvéru GIS. 

4. Vytvorenie vlastnej formy vzhľadu formuláru a jeho implementovanie do prostredia 

softvéru GIS. 

5. Tvorba skriptu, ktorý na pozadí aplikácie spolupracuje s databázou a rieši kolízne 

udalosti a jeho implementácia do prostredia softvéru GIS. 

 

Materiál a metódy 

Z množiny voľne dostupných GIS softvérov sme vybrali softvér QGIS, vďaka jeho 

širokej užívateľskej a vývojárskej základni. Vychádzali sme z myšlienky, že užívateľ bude 

pristupovať k jednotlivým dňom, hodinám a miestnostiam cez mapové okno a výber skupiny 

študentov, predmetov a učiteľov bude prebiehať pomocou dialógového okna vo forme 

formuláru. Na vytvorenie takéhoto rozhrania sme použili nasledujúce nástroje: 

• PostgreSQL s extenziou pre prácu s priestorovými údajmi PostGIS 

• Skriptovací jazyk Python a knižnicu cross-platformy Qt4 - PyQt 

• Prostredie pre tvorbu vzhľadu formulára Qt4 Designer 

• GIS softvér QGIS 

Pri práci s databázou sme vychádzali z dvoch konceptov typov tabuliek – 

priestorových a nepriestorových. Nepriestorové tabuľky sme vytvorili štandardnými SQL 

príkazmi pod názvami sekcia, program, student, predmet, ucitel. Tieto tabuľky predstavujú 
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atribúty a ich hodnoty zobrazené vo formulári v priradených rolovacích oknách. 

V databáze sme vytvorili priestorovú tabuľku v podobe vrstvy polygónov (Obr. 2) vo 

formáte shapefile (.shp) prostredníctvom SQL príkazov – vychádzali sme zo špecifikácie 

tvorby polygónov v PostGIS pomocou funkcie ST_Polygon. Vrstva polygónov sa skladá z 5 

podmnožín (reprezentujú 5 dní pracovného týždňa) pravidelných obdĺžnikových  polygónov. 

V horizontálnom smere predstavujú polygóny jednotlivé vyučovacie hodiny a vo vertikálnom 

smere zase vyučovacie miestnosti. Vrstva polygónov je zobrazená na mapovom plátne 

aplikácie (Obr. 2). QGIS poskytuje vloženie vlastného formuláru. V prostredí Qt4 Designer 

sme vytvorili vzhľad formuláru s funkciou rolovacích okien a  needitovateľných polí. Úlohou 

formuláru je, aby sa po kliknutí na polygón zobrazilo dialógové okno s jednotlivými 

ponukami (rolovacie možnosti) obsahujúcimi hodnoty z nepriestorových tabuliek študentov, 

predmetov a učiteľov. Formulár sme uložili v programe Qt4 Designer a vložili do QGIS. 

V takomto „surovom“  stave sú však hodnoty rolovacích okien prázdne. Preto bolo potrebné 

vytvoriť skript, ktorý po implementácii do QGIS bude pracovať na pozadí celej aplikácie 

a umožní: 

• napojenie nepriestorových tabuliek skupín študentov, učiteľov a predmetov na 

rolovacie okná formuláru (naplnia sa hodnotami atribútov nepriestorových tabuliek) 

• automatizovanú kontrolu kolízií študentov, učiteľov a predmetov v jednotlivé dni, 

vyučovacích hodín a miestností bez toho, aby užívateľ musel vedome premýšľať nad 

potenciálnymi kolíziami a s tým súvisiacimi problémami 

Skript bol písaný v jazyku Python. Súčasne sme využívali knižnicu PyQt, ktorá nám 

umožňovala prácu s rôznymi funkciami potrebnými na vytvorenie spojenia s formulárom 

a jeho následným naplnením. Okrem toho skript obsahuje podmienky (jednoduchšie 

algoritmy), ktoré sme vytvorili pri riešení kolízií [1]. 

Výsledné podmienky zahrnuté v skripte vychádzali z vopred stanovených 

minimálnych kritérií kolízií a problémov, ktoré musela aplikácia poloautomatizovaného 

rozvrhu riešiť [1]. Vybraté hodnoty z formuláru sa uložia do atribútov priestorovej tabuľky 

polygónov, ktoré sa po manuálnom obnovení mapového okna zvýraznia ako „popisky“ 

(labels) tejto vrstvy. 
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Výsledky a diskusia 

Výsledkom tejto práce je aplikácia (Obr. 2), ktorá svojím rozhraním pripomína 

reálne tabule používané pri manuálnej tvorbe rozvrhu na Prírodovedeckej fakulte UK (Obr. 

1). Vzhľadom na komplikovanosť problému manuálnej tvorby rozvrhu, cieľom tejto práce 

nebolo vytvoriť plnohodnotný editor, ktorý by nahradil doterajší spôsob manuálnej tvorby 

rozvrhu, ale pokúsiť sa pomocou dostupných nástrojov uľahčiť manuálnu tvorbu rozvrhu. 

Editor v súčasnej fáze nie je schopný: 

• kontrolovať kolízie učiteľov 

• deliť skupiny študentov priamo vo formulári na menšie skupiny študentov podľa vôle 

a potreby užívateľa 

• vkladať a vymazávať predmety s väčšou ako dvojhodinovou vyučovacou dĺžkou 

• po vložení hodnôt z formuláru do polygónov automatického obnovenia 

• pracovať vo forme klient – server (každý užívateľ by mal prístup k editácii z vlastného 

počítača), kedy by jednotlivý užívatelia mohli editovať rozvrh tak, že vidia editácie 

druhých 

 

Obr. 2 Výsledný vzhľad editora 
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Záver 

V tejto práci sme poskytli alternatívu v podobe editora pre manuálnu tvorbu rozvrhu 

s poloautomatizovanými funkciami riešenia kolízií k bežným voľne dostupným prípadne 

plateným produktom pre automatizovanú či poloautomatizovanú tvorbu rozvrhu využívajúce 

pokročilé matematické metódy z teórie grafov a heuristických algoritmov [1, 2]. Na internete 

je v ponuke veľké množstvo nástrojov (aScTimetables - http://www.asctimetables.com/, 

Dostupnosť: 19.3.2015), ktoré umožňujú pokročilú poloautomatizovanú a automatizovanú 

tvorbu rozvrhu na rôznych stupňoch vzdelávacích a iných inštitúcií. Vytvorený editor 

predstavuje využitie GIS iným netradičným spôsobom a zároveň poukazuje na to, že pri 

vyriešení problémov spomínaných v diskusii môže uľahčiť spôsob tvorby rozvrhu na 

Prírodovedeckej fakulte UK. 
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Abstract 

Changes in the ethnic structure of the population in the context of migration trends in the Lučenec 
functional urban region 
In background of the largest Slovak cities (Bratislava and Košice) it has been demonstrated that novel migration 
tendencies have significant influence on the transformations of population structures. Moreover, migration trends 
have also changed in regions of smaller Slovak cities. To verify this statement, our paper attempts to point out 
transformations of migration tendencies and their relation to ethnic structure changes of population through 
functional urban region Lučenec, located in ethnically mixed territory. The results of study show, that these 
transformations in the cultural structure of the population FUR Lučenec in 2001 – 2010 considerably corresponds 
with migration tendencies achieved by FUR Lučenec. 
 
Keywords: Functional Urban Region; Migration; Ethnic Structure; Lučenec 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Na Slovensku, podobne ako v ostatných postkomunistických krajinách strednej 

a východnej Európy, po roku 1989 nastala transformácia hospodárskych, sociálnych 

a právnych pomerov. Migrácia obyvateľstva patrí medzi procesy, ktoré na tieto zmeny 

reagovali veľmi citlivo [1]. Zníženie prirodzeného prírastku znamenalo po roku 2000 

zosilnenie vplyvu migrácie na celkovú redistribúciu obyvateľstva [2].  

Migračné trendy pozorované medzi mestami a ich zázemím zaznamenali po roku 1989 

značné zmeny oproti predošlému obdobiu [3]. Proces centralizácia obyvateľstva z obvodu 

FMR do jeho jadra v regiónoch najväčších slovenských miest sa postupne zmenil na proces 

decentralizácie, hlavne po roku 2000, kedy prudko naberá na intenzite. Z pohľadu vývoja 

urbánneho regiónu výsledkom procesu decentralizácie na intraregionálnej úrovni spolu 

s procesom koncentrácie obyvateľstva na interregionálnej úrovni je štádium suburbanizácie 

[1]. Možno očakávať, že zmeny migračných trendov po roku 1989 sa v istej miere dotkli aj 

menších miest a ich zázemí. 

Výsledkom migrácie obyvateľstva a urbánneho vývoja sú kvantitatívne zmeny 

v priestorovej redistribúcii obyvateľstva tak na intraregionálnej, ako aj na interregionálnej 

úrovni. Tieto zmeny sa prejavujú aj v štruktúre obyvateľstva jednotlivých častí urbánneho 
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systému. Pri výskume zmien týchto štruktúr autori zameriavajú svoju pozornosť hlavne na 

zmeny vo vekovej a vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva. V regiónoch, kde je výrazné 

zastúpenie menšín alebo viacerých národností môžeme sledovať zmeny aj v národnostnej 

štruktúre obyvateľstva [4].         

 Cieľom tohto príspevku je analýza zmien národnostnej štruktúry obyvateľstva 

v kontexte migračných trendov vo FMR Lučenec v období 2001 – 2010 na úrovni regiónu ako 

celku, jeho základných komponentov a na úrovni obcí. 

 

Materiál a metódy 

Funkčné mestské regióny predstavujú ideálnu regionálnu jednotku na sledovanie 

a štúdium procesov migračnej mobility, rastu a redistribúcie obyvateľstva [5]. Práve z toho 

dôvodu sme zvolili za základnú regionálnu jednotku pre našu prácu FMR Lučenec, tak ako ho 

delimitoval Bezák [5] na úrovni regionálnych systémov FMR 91-A a FMR 91-B. 

V každom FMR rozlišujeme jadro a obvod, ktoré tvoria základné komponenty FMR. 

V roku 2001 bolo vo FMR Lučenec zastúpených 77 obcí, z toho tri mali štatút mesta 

(Fiľakovo, Lučenec a Poltár). Jadro FMR predstavuje mesto Lučenec.   

Zmeny migračných trendov sme na všetkých úrovniach analyzovali pomocou 

priemernej ročnej miery čistej migrácie (rMi):  

 1000/
00
∑∑

==

=
h

t
it

h

t
itMi SSMPr  [I.] 

 

kde rMi predstavuje priemernú ročnú mieru čistej migrácie  v priestorovej jednotke i a 

MPit migračné saldo jednotky, vypočítané ako rozdiel medzi počtom prisťahovaných 

a vysťahovaných v obci alebo v základných komponentoch FMR i za rok t. (prvý rok 

skúmaného obdobia označujeme 0 a posledný rok skúmaného obdobia h).  SSit predstavuje 

stredný stav obyvateľstva v územnej jednotke i v čase t. Ročné miery migrácie sú vyjadrené 

v promile (‰).          

 Pri analýze vývoja a zmien národnostnej štruktúry obyvateľstva vo FMR Lučenec 

v kontexte migračných trendov sme používali dáta z Bilancie pohybu obyvateľstva SR a 

z Bilancie pohybu obyvateľstva SR podľa národnosti vydávaných každoročne Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky. 
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Výsledky a diskusia 

Vývojová krivka miery čistej migrácie jadra je v sledovanom období poznačená 

fluktuáciou medzi kladnými a zápornými hodnotami. Najväčší migračný úbytok jadro 

zaregistrovalo v roku 2006 (-4,25 ‰) a naopak najvyšší migračný prírastok v roku 2003, keď 

dosiahlo hodnotu 1,45 ‰. Naproti tomu obvod, okrem roku 2006, dosahoval kladné hodnoty 

v celom období 2001 – 2010. Vďaka prírastkom zázemia bol aj celý región prírastkový. Z            

obr. 1 je evidentné, že  úbytky z jadra sú kompenzované prírastkami obvodu. Domnievame sa 

preto, že aj vo FMR Lučenec sa z hľadiska migrácie stáva dominantný proces decentralizácie 

obyvateľstva z jadra do obvodu regiónu.  

 
Obr. 1. Vývoj hodnôt miery čistej migrácie a váženej miery čistej migrácie (v ‰) vo FMR Lučenec a                        

jeho komponentoch 
 

Zo 77 obcí regiónu zaznamenalo záporné hodnoty rMi  24 obcí, pričom v prípade 5 

obcí uvedené hodnoty boli nižšie ako -10 ‰. Kladné hodnoty rMi v intervale od 0 – 10 ‰ 

zaznamenalo 42 (54,4 %) obcí a 11 (8,5 %) obcí nadobudlo hodnoty rMi vyššie ako 10 ‰.  

 
Obr. 2. Miera čistej migrácie a čistá migrácia v obciach FMR Lučenec v období 2001 – 2010 
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Väčšina migračne úbytkových obcí je lokalizovaná v periférnych častiach regiónu  

a tiež v blízkosti Fiľakova, ale niekoľko migračne úbytkových obcí leží aj v tesnom zázemí 

jadra. Migračne prírastkové obce sa nachádzajú predovšetkým pri hlavných dopravných 

trasách, na hranici so susedným FMR Veľký Krtíš, ale aj v okrajových častiach regiónu sa 

vyskytuje viacero obcí s vysokými hodnotami miery čistej migrácie a pomerne veľkými 

migračnými prírastkami (obr. 3).         

   Slovenská národnosť dominuje v celom FMR Lučenec i v jeho 

základných komponentoch. Obvod regiónu tvoria aj obce s vysokým podielom obyvateľstva 

maďarskej národnosti (v roku 2001 25,33 %), zatiaľ čo v samotnom jadre regiónu tvorí podľa 

bilancie pohybu obyvateľstva podľa národností v roku 2001 slovenská národnosť takmer 81,6 

% podiel a podiel maďarskej národnosti dosahuje len necelých 13,1 %.  

Z priestorového hľadiska dominovala v národnostnej štruktúre obyvateľstva slovenská 

národnosť, predovšetkým v centrálnej a severnej časti regiónu. V južnej časti regiónu sa 

koncentrujú hlavne obce s veľkým podielom obyvateľstva maďarskej národnosti (obr. 3).      

 
Obr. 3. Podiel obyvateľstva slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obcí FMR Lučenec v rokoch 2001 a 2010 

 
Slovenská národnosť dominovala v populácii FMR Lučenec počas celého sledovaného 

obdobia. V roku 2001 bol podiel slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov                

73,91 %, do roku 2010 tento podiel mierne klesol na 73,36 %. Tento podiel možno považovať 

za relatívne stabilný. Podobná situácia je aj na úrovni jadra a obvodu regiónu (obr. 4a). V roku 

2001 21,72 % obyvateľstva regiónu hlásilo k maďarskej národnosti, do roku táto hodnota 

mierne narástla na 21,92 %. Významné zmeny nemožno pozorovať ani v základných 

komponentoch FMR (obr. 4b).   
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Obr. 4. Podiel obyvateľstva slovenskej (a) a maďarskej (b) národnosti na celkovo počte obyvateľov FMR 

Lučenec, jeho jadra a zázemia v rokoch 2001 a 2010 
 

Z hľadiska zmien podielu obyvateľstva slovenskej národnosti z celkového počtu 

obyvateľov obce vo všeobecnosti považovať situáciu vo FMR Lučenec v období rokov 2001 – 

2010 za stabilizovanú (obr. 5), keďže skoro všetky obce regiónu (71 obcí) zaznamenali len 

miernu zmenu v intervale od -5 do +5 percentových bodov (z toho 28 obcí v intervale od -0,5 

do +0,5 percentových bodov). 

 
Obr. 5. Zmena podielu obyvateľstva slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obcí FMR Lučenec                   

v období 2001 – 2010;  
 

Napriek tomu, že sme identifikovali prevažne len mierne zmeny, pokúsili sme sa 

zhodnotiť ich vzťah s migračnými procesmi v regióne. Do analýzy vzťahu miery čistej 

migrácie a zmeny podielu obyvateľstva slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov 

sme vybrali obce, v ktorých podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu 

obyvateľov v roku 2001 bol rovnaký alebo nižší ako v jadre regiónu (81,61 %). Na základe 

obr. 6 môžeme konštatovať, že vybraná vzorka obcí vykazuje aj pri značnej variabilite hodnôt 
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zreteľnú pozitívnu koreláciu. Na základe identifikovaných procesov decentralizácie 

obyvateľstva v regióne možno konštatovať, že s rastúcimi migračnými prírastkami 

obyvateľstva dochádza v obciach, ktoré mali na začiatku sledovaného obdobia percentové 

zastúpenie obyvateľstva slovenskej národnosti menšie ako jadro, k rýchlejšiemu rastu podielu 

obyvateľstva slovenskej národnosti. 

 
Obr. 6. Vzťah zmeny podielu obyvateľstva slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov vybraných obcí 

FMR Lučenec* s vybranými indikátormi redistribúcie obyvateľstva v období 2001 – 2010; *všetky obce, 
v ktorých bol podiel slovenskej národnosti v roku 2001 menší ako v jadre 

 

Záver 

Na základe zistených výsledkov sa potvrdilo, že podobne ako v iných FMR na 

Slovensku, aj vo FMR Lučenec dochádza k decentralizácii obyvateľstva. Tento proces má 

vplyv aj na zmeny štruktúry obyvateľstva, čo sa prejavilo viac na úrovni obcí ako na úrovni 

jadra a obvodu. K rýchlejšiemu rastu podielu obyvateľstva slovenskej národnosti dochádza 

predovšetkým v obciach, ktoré v roku 2001 mali menšie percentové zastúpenie slovenskej 

národnosti ako jadro. 
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Abstract 

Dynamics of meandering lowland river channel at the end of Little Ice Age (1760-1900) 
In the paper we investigate Váh river channel dynamics on Podunajská nížina lowland between Sereď 

and Trnovec n. Váhom. We used historic maps (1st-3rd military survey maps, original cadastral maps and different 
large-scale maps). According to our results, in the second half of 19th century the study segment was 
characterized by big dynamics. It confirms our hypothesis, that Little Ice Age finished only at the end of 19th 
century. 

 
Keywords: Váh river; Little Ice Age; river channel dynamics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vývoj riečnych korýt v období najmä pred systematickým spevňovaním brehov, ale aj 

iných zásahov bol značne odlišný od vývojových trendov v súčasnosti. V podmienkach 

väčších vodných tokov Slovenska, medzi ktoré patrí aj Váh sa systematické priame 

ovplyvňovanie koryta začalo až v 19.storočí a významnejšie opevňovanie brehov zabraňujúce 

laterálnej migrácii dokonca až v 20.storočí. Jednou z metód umožňujúcou štúdium riečnych 

korýt a ich správanie v tomto období je využitie historických máp.  

Výber zvolenej časovej periódy (obdobie 1760-1900) čiastočne zohľadňuje dostupnosť 

vo viacerých prípadoch relatívne podrobných a presných historických máp. Zároveň je 

obdobie 1760-1850 považované za periódu Malej doby ľadovej so zvýšenou 

hydroklimatickou aktivitou, a teda aj zvýšenou dynamikou vývoja riečnych korýt na 

Slovensku [1]. Našim čiastkovým cieľom je poukázať, že trend zvýšenej dynamiky vo vývoji 

riečneho koryta Váhu pokračoval aj po roku 1850, až takmer do konca 19. storočia, a preto 

nami zvolené obdobie zodpovedá rokom 1760-1900. Čo sa týka študovaného úseku, zvolili 

sme si úsek Váhu na Podunajskej rovine medzi Sereďou a Trnovcom n. Váhom. Tento úsek 

predstavuje akúsi prechodnú zónu medzi Váhom na Podunajskej nížine s v minulosti 

charakteristickou migrujúcou pôdorysnou vzorkou a Váhom na Podunajskej rovine 

s meandrujúcou pôdorysnou vzorkou [2]. Práve tieto regionálne špecifiká podmienili, že 

meandrujúce koryto medzi Sereďou a Trnovcom nad Váhom sa vyznačovalo výraznými 

parametrami a dostatočnou dynamikou vývoja, aby sme ju mohli hodnotiť s využitím 
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historických máp. 

 

Materiál a metódy 

Vstupnými informačnými zdrojmi pri našej práci boli rôzne historické mapovania – 1. 

(r.1782), druhé (r.1839), tretie (r.1882) vojenské mapovanie a pôvodné katastrálne mapy (90. 

roky 19. storočia) pokrývajú celé najmi sledované územie. Okrem nich sme použili ďalších 

niekoľko veľkomierkových máp, ktoré pokrývali len časť územia, z ktorých väčšina je 

dostupná na stránkach maďarského národného archívu [3]. Jednotlivé mapy boli 

georeferencované v ArcGis 9.3 do systému S-JTSK. Vektorové vrstvy reprezentujúce 

jednotlivé situácie sme v chronologickom slede porovnávali z hľadiska vývoja jednotlivých 

riečnych meandrov. Meandre (existujúce aj skôr zaniknuté) sme boli očíslované na podklade 

mapy druhého vojenského mapovania (obr.1). 

 
Obr. 1. Študovaný úsek Váhu s označením pôvodných riečnych meandrov v roku 1839 
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Pre každý meander sme sledovali tendenciu jeho vývoja – kategórie slabého rastu, 

výrazného rastu, menej výrazného laterálneho posunu, výrazného laterálneho posunu 

(migrácie), vzniku novej formy, reaktivizácie (opätovný vznik predtým zaniknutého 

meandra), stabilného vývoja (bez zmien) či zániku meandra, spravidla reguláciou. Následne 

sme hodnotili početnosť jednotlivých kategórií v rôznych časových periódach sledovaného 

obdobia (r.1760-1900). 

 

Výsledky 

Počas sledovaného obdobia (1760-1900) môžeme na základe prehľadného grafu 

(obr.2) syntetizujúceho naše analýzy jednotlivých riečnych meandrov a zákrut konštatovať 

niekoľko vývojových trendov. Čo sa týka „zánikov“ existujúcich meandrov, rozhodujúcimi 

boli 1. polovica 19. storočia (pred realizáciou 2. vojenského mapovania v roku 1839) a druhá 

polovica 19. storočia (pred rokom 1882 resp. 1900). Vysoký podiel zániku meandrov je aj 

v období pred r. 1784, tento je však čiastočne skresľujúci, keďže niektoré zo sledovaných 

meandrov zanikli už pred rokom 1760, napriek tomu sme ich zaradili do nášho štúdia, napr. 

z toho titulu, že očividne laterálne ohrozovali niektoré obce (napr. meander 34 južne od 

Šoporne). V súvislosti zánikov treba konštatovať, že všetky meandre zaniknuté na tomto 

úseku po r.1784, možno s výnimkou meandra č.11, o ktorom nemáme dostatok podkladov 

zanikli antropogénnymi reguláciami. Jednotlivé regulácie sa dajú časovo upresniť s využitím 

ďalších mapových diel. 

 

 
Obr. 2. Vývojové trendy riečnych meandrov a zákrut v sledovaných čiastkových obdobiach 

v-vznik, reak-reaktivizácia, lp-later. posun, m-migrácia, r-slabý rast, R-výrazný rast, s-stabilný vývoj, z-zánik 
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Najzaujímavejšou kategóriou vývoja meandrov a zákrut je pre naše účely kategória 

rastu. Sledovali sme v rámci nej niekoľko čiastkových kategórií – rast, silný rast, laterálny 

posun a silný laterálny posun (resp.migrácia).Významné je najmä zistenie, že v období 1840-

1882 môžeme sledovať rastové tendencie väčšieho počtu meandrov ako v iných obdobiach. 

Tento trend čiastočne pokračoval ešte aj do konca 19. storočia, keď zastúpenie rastu 

nedosiahlo významne nižšie zastúpenie ako v prípade prvých dvoch období, resp. dosiahlo 

vyššie zastúpenie ako v prvej polovici 19. storočia. Najvyššie zastúpenie dynamicky sa 

rozvíjajúcich meandrov v druhej polovici 19. storočia potvrdzujú niektoré ďalšie skutočnosti 

– práve v tomto období bol zvýšený podiel v čiastkovej kategórii „silného rastu“. Táto 

kategória bola inak zastúpená iba v období 1784-1799. Naopak, najnižšie zastúpenie v období 

1840-1882 mali stabilné úseky, teda väčšina meandrov buď vykazovala rast/dynamický vývoj 

alebo boli regulované, resp. nedávno vzniknuté. Aj toto poukazuje na zvýšenú dynamiku 

vývoja v tomto období. 

Vývojové trendy poukazujúce na dynamiku riečnych meandrov sa odzrkadlili aj 

v niektorých morfologických parametroch koryta. Zániky meandrov priepichmi meandrových 

šijí, ale aj ich rekativizácia, vznik či rastové tendencie mali za následok zmeny dĺžky koryta 

úseku, zmeny indexu sinuozity, ale aj zmenu sklonu koryta. V súvislosti s početnými 

antropogénnymi úpravami koryta v prvej polovici 19. storočia (pred r.1839), keď došlo 

k zániku viacerých meandrov, došlo aj k výraznému skráteniu koryta, a to takmer o štvrtinu 

v porovnaní s rokom 1784. Zákonite došlo aj k výraznejšiemu zvýšeniu priemerného sklonu 

na tomto úseku.  Čo je však zaujímavé, po roku 1839 sa dĺžka koryta opätovne zvyšovala, 

nielen do roku 1882 ale minimálne do obdobia vzniku katastrálnych máp o približne desať 

rokov neskôr. K predlžovaniu dochádzalo aj napriek skutočnosti, že aj v tomto období bolo 

realizovaných niekoľko regulácií meandrov. V súvislosti s predlžovaním koryta dochádzalo 

opätovne k znižovaniu priemerného sklonu. Z priestorového hľadiska môžeme rozlíšiť 

v rámci nami študovaného úseku tri čiastkové podúseky s mierne odlišným vývojom resp. 

vývojovými tendenciami. Prvý úsek možno vyčleniť približne medzi Trnovcom n. Váhom 

a Kráľovou n. Váhom (meandre 1-9) . Nasleduje úsek od Kráľovej n. Váhom približne po 

Šoporňu (9-37), a napokon úsek Šoporňa-Sereď. Už na mape druhého vojenského mapovania 

je viditeľné, že všetky významnejšie ohyby Váhu medzi Kráľovou a Trnovcom boli v tom 

čase regulované. Osobitosťou tohto čiastkového úseku je, že tento stav po regulácii pretrvával, 

resp. nedošlo v neskoršom období k reaktivizácii ohybov, prípadne vzniku nových meandrov. 

Vysvetľujeme si to tým, že sa tu nachádza Šaľa, ako najvýznamnejšie sídlo regiónu 
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v minulosti, sídlo významného kláštora – mesto bolo pravidelne postihované ničivými 

povodňami, a preto bola tomuto úseku venovaná aj zvýšená pozornosť z hľadiska zásahov do 

koryta.  

Vývoj druhého úseku Kráľová n. Váhom – Šoporňa bol v porovnaní 

s predchádzajúcim odlišný. Už východisková situácia v 18. storočí, keď sinuozita tejto časti 

toku bola signifikantne vyššia nám naznačovalo, že môžeme očakávať odlišné správanie Váhu 

v týchto miestach. Aj tu dochádzalo k početným reguláciám, a k veľmi významným zmenám 

nielen indexu sinuozity a dĺžky koryta. Minimálne parametricky najvýznamnejší meander na 

celom nami študovanom území, meander 25 bol regulovaný v 18. storočí, konkrétne v 90.tych 

rokoch 18. storočia. Nachádzalo sa tu však viacero starších meandrov zaniknutých pred r. 

1760, resp. 1784, z ktorých pravdepodobne väčšina, ak nie všetky boli taktiež zregulované. 

Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim úsekom spočíva najmä v tom, že aj po početných 

reguláciách koryto malo opakovane tendenciu nadobúdať výrazne meandrujúcu pôdorysnú 

vzorku. Vznik a vývoj meandrov bol často veľmi rýchly, preto aj interpretácia vývoja na 

niektorých úsekoch je komplikovaná. 

 Tretí úsek Šoporňa-Sereď sa takisto vyznačoval vývojovými osobitosťami. Zaujímavé 

sú najmä pozostatky starších meandrov priamo na úpätí Nitrianskej pahorkatiny, kde laterálne 

podtínali svahy. V nami študovanej perióde sa však koryto Váhu nachádzalo v istej 

vzdialenosti od úpätia pahorkatiny. Aj na tomto úseku sme boli svedkami mnohých regulácií, 

čiastočne v 18. avšak najmä v 19. storočí. Takisto ako v predchádzajúcom prípade, aj tu 

dochádzalo po reguláciách k opätovnej výraznej reaktivizácii, keď Váh znovu nadobúdal 

meandrujúci charakter. S touto časťou územia sa spájajú veľké miery laterálneho pohybu. 

Osobitná problematika sú regulácie priamo na území mesta Sereď, resp. v Šintave, kde v prvej 

tretine 18. storočia došlo k výraznej zmene koryta, a Šintavský hrad sa ocitol na pravom brehu 

Váhu. Špecifikom pre tento úsek je vznik bočného ramena, ktoré sa takisto rýchlo vyvíjalo 

a malo tendenciu nadobúdať meandrujúci charakter. Vzniklo v priestore „tradičnej“ 

prítomnosti meandrov hlavného koryta, na (severo)východ od vtedajšieho hlavného koryta, so 

začiatkom bezprostredne pod Šintavou.  

Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že obdobie po roku 1850 sa 

vyznačovalo výraznou dynamikou riečneho koryta Váhu na tomto úseku, čo nepotvrdzuje 

predpoklad niektorých autorov, že Malá doba ľadová skončila v polovici 19. storočia [5].  
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Záver 

 Výsledkom predkladaného príspevku je potvrdenie predpokladu, že dynamický vývoj 

riečneho koryta dolného Váhu v úseku Sereď-Trnovec n. Váhom pretrvával aj v druhej 

polovici 19. storočia, teda v období podľa niektorých autorov po skončení Malej doby 

ľadovej. V prípade nášho úseku však dochádzalo k výraznejším zmenám koryta v porovnaní 

s obdobím predtým (od r.1760). Zmeny sa prejavovali predovšetkým rastom (vývojom) 

jednotlivých meandrových slučiek, ale na niektorých úsekoch aj veľmi výrazným laterálnym 

posunom. Keďže vieme, že k najväčším zmenám riečnych korýt dochádza najmä pri vysokých 

(povodňových) prietokoch, a Malá doba ľadová bola typická väčším počtom parametricky 

významných, najmä ľadových povodní, aj na základe toho sa prikláňame k názoru niektorých 

autorov, že koniec Malej doby ľadovej na našom území bol až neskôr, koncom 19. stor. [1, 4]. 

Tento predpoklad je v súlade s niektorými klimatickými prácami, podľa ktorých bolo 19. 

storočie najchladnejšie za posledných 500 rokov [6], resp. najvlhšie za posledných 600 rokov 

[7]. Dynamika v rámci jednotlivých čiastkových úsekov však bola diferencovaná, 

pravdepodobne v závislosti aj od typu úprav koryta. Najmenšou sa vyznačoval úsek medzi 

Šaľou a Trnovcom n. Váhom. 

 Otvorenou otázkou, ktorou sa zaoberáme v prebiehajúcom výskume, je okrem 

implementácie tohto hodnotenia dynamiky meandrujúcich úsekov na iných územiach aj 

vylúčenie možnosti, že zvýšená dynamika súvisí so skôr realizovanými reguláciami koryta na 

vyšších úsekoch Váhu. 
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Abstract 
Selected characteristics of snow cover in Slovakia on period 1951/52 (1961/62) – 2010/11 
Snow cover is the important phenomenon, which creates in the earth surface specific climate and 

ecological environments. Her geographic and temporal deployment is dependent mainly temperature and 
therefore is her occurrence in the earth uneven. Occurrence the snow cover in Slovakia is seasonal, while at 
lower elevation it observed predominantly in winter. Under conditions change climate is important address not 
only changes in air temperature and atmospheric recipitation, but also change in snow conditions in our area. 
Research on this character is important in climategeographic and ecological perspective because the snow cover, 
directly or indirectly influence also other components of the landscape. Article relatively detail analyzes selected 
characteristic on the snow cover in Slovakia in the period 1951/52, respective 1961/62-2010/11. Was treated 
with 27 climatological stations on the Slovak hydrometeorological institute (SHMÚ), were we wached an 
average number of days with snow cover 1 cm ≤ in the winter period (XI-IV). In addition to basic snow 
characteristics, we analyzed the impact of the weather situation in significant increases in snow cover. 
 

Keywords:  snow cover; efficiency factor; long-term time series; Slovakia 

 

Úvod 

Snehová pokrývka a jej charakteristiky patria medzi významné meteorologické a 

klimatologické prvky, ktorých výskyt na území Slovenska pozorujeme s výnimkou 

najvyšších pohorí prevažne len v zimnom období. Na pravidelný výskyt snehovej pokrývky 

na Slovensku upozorňovali už Konček a Briedoň, podľa ktorých je sneh 

najcharakteristickejším znakom zimy u nás [1]. Snehová pokrývka je charakteristický 

fenomén miernych až subpolárnych pásiem zimy [2]. 

Na výskyt snehovej pokrývky vplýva predovšetkým nadmorská výška, ale aj iné 

vlastnosti  reliéfu  ako  napríklad  expozícia  svahu,  konvexné  a konkávne  tvary  reliéfu, 

atmosférická cirkulácia, ale napríklad aj charakter krajinnej pokrývky (les, trvalé trávne 

porasty a pod.). Snehová pokrývka má významný vplyv najmä na začiatku vegetačného 

obdobia. Vlaha z topiaceho sa snehu pozitívne vplýva na optimálny rast 

poľnohospodárskych plodín. Snehová pokrývka je zásobárňou vody a jej vytvorenie v 

zimnom období je významnou fázou kolobehu vody v prírode, pričom je zdrojom 

neskoršieho odtoku [3]. Zlá tepelná vodivosť snehovej pokrývky umožňuje ochranu pôdy a 

rastlinstva počas zimy pred vetrom a silnými mrazmi. Izolácia snehovej pokrývky hrubšej 
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než 50 cm je schopná takmer zamedziť poklesu teploty pod 0°C [4]. Sneh je faktorom 

prostredia, ktorý významne integruje so všetkými zložkami ekosystémov.  Poznávanie  jeho  

vlastností  je  dôležité  nie  len  v meteorológii,  klimatológii a hydrológii, ale aj  v ekológii, 

geobotanike,   poľnohospodárstve,   lesníctve,   geológii a v geografii [5]. 

Cieľom článku  je  vyhodnotiť  vybrané  charakteristiky snehovej  pokrývky na  

území Slovenska v období rokov 1951/52, respektíve 1961/62-2010/11. Pri hodnotení 

snehových pomerov sme sa zamerali na priemerný počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a 

viac zimného obdobia (XI-IV). Okrem základných charakteristík snehovej pokrývky sme 

analyzovali aj vzťah poveternostných situácii k významným 24-hodinovým prírastkom 

snehovej pokrývky 10 cm a viac na vybraných staniciach. 

 

Materiál a metódy 

V práci sme vyhodnotili priemerný počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm ≤ 

zimného obdobia (XI-IV). Využili sme údajovú databázu denných výšok snehovej pokrývky 

na vybraných staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) v 

období rokov 1951/52 (1961/62) – 2010/11 (obr. 1).  

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou chápeme ako priemerný počet (sumu) 

dní  so  súvislou  snehovou  pokrývkou  určitej  výšky,  ktorá  sa  vyskytla  počas  zimného 

obdobia (XI-IV) [1, 6]. Článok sa venuje priemernému počtu dní so snehovou pokrývkou 1 

cm ≤.  

Okrem priemerného počtu dní so snehovou pokrývkou sme sledovali aj vplyv 

poveternostných situácii na 24-hodinové prírastky snehovej pokrývky 10 cm a viac na 

vybraných staniciach s neprerušeným časovým radom od zimného obdobia 1951/52-2010/11 

(obr. 1). Vychádzali sme z metodiky, ktorá bola použitá na  sledovanie  vzťahu  atmosférickej  

cirkulácie a teplotných extrémov v strednej Európe na príklade klimatologickej stanice v 

Prahe v období rokov 1901 – 2000 [7]. Pri hodnotení vzťahu poveternostných situácii a 

prírastkov snehovej pokrývky sme použili Brádkovu typizáciu poveternostných situácii [8], 

ktorá sa používa v klimatologickej praxi na území Česka a Slovenska. Výsledný koeficient 

účinnosti je definovaný ako pomer medzi frekvenciou poveternostných situácii, ktoré 

prinášajú vybraný extrém v počasí, s priemernou  sezónnou  frekvenciou  poveternostnej  

situácie. 
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Obr. 1. Poloha a charakteristika použitej klimatologickej siete staníc SHMÚ 

 

Výsledky a diskusia 

Vertikálny gradient počtu dní so snehovou pokrývkou v Slovenských horách je v 

priemere 9 dní na 100 m [9]. Kým v nížinách Slovenska dosahuje priemerný počet dní so 

snehovou pokrývkou  v priemere len od 30,5 dňa v Kráľovej pri Senci po 60,6 dní v 

Kamenici nad Cirochou,  v kotlinách  počet takýchto dní stúpa na 47,8 dní v Košiciach až do 

92,8 dní v Plavči nad Popradom.  V našich pohoriach môže byť počas jedného zimného 

obdobia (XI-IV) aj viac ako 100 dní so súvislou snehovou pokrývkou aspoň 1 cm.  Najmenej 

dní s touto charakteristikou snehovej pokrývky je na najvyššie položených skúmaných 

staniciach v priemere v Telgárte (105,7 dní), najviac na Lomnickom štíte (178,6 dní), pričom 

viac ako 100 dní so súvislou snehovou pokrývkou má aj Štrbské pleso, Skalnaté pleso, 

Oravská Lesná a Chopok (obr. 2).  

Charakter zím vo vnútrozemí Európy je podmienený najmä cirkuláciou medzi 

oceánom a pevninou (severoatlantická oscilácia) [10]. Z pohľadu sneženia je zaujímavá 

predovšetkým Východná cyklonálna situácia, ktorej predchádza vznik tlakovej níže ešte v 

oblasti centrálneho Stredomoria. Z poveternostných situácii má v zime najväčšie zastúpenie 

Západná cykonálna situácia s južnou dráhou, ale aj Severozápadná cyklonálna situácia 

[11]. Na vybraných meteorologických staniciach najväčší vplyv na 24-hodinové prírastky 

snehovej pokrývky  mala  cyklóna  v strednej  Európe  (C),  brázda  nízkeho  tlaku  
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vzduchu  (B), severovýchodná  cyklonálna  situácia  (NEc),  východná  cykonálna  situácia  

(Ec), severozápadná cyklonálna situácia (NWc) a severná cyklonálna situácia (Nc) (obr. 3). 

Rozdiely sa prejavovali v závislosti od polohy staníc, pričom sa prejavovali náveterné a 

záveterné vplyvy danej locality vzhľadom k smeru prúdenia a poloha v teplom alebo v 

chladnom sektore tlakovej níže.  

 

 
Obr. 2. Priemerný počet  dní  zimného obdobia  (XI- IV) so snehovou pokrývkou 1cm ≤  v období 

rokov 1951/52 (1961/62) – 2010/11 
 

Tab. 1. Koeficient účinnosti poveternostných situácii na vybraných staniciach SHMÚ pre prírastky snehovej 
pokrývky 10 cm ≤ v období rokov 1951/52-2010/11 

 

Stanice SHMÚ B C EC NC NEC NWC

BA Koliba 2,95 2,60 1,59 0,93 2,66 1,34

BA , letisko 1,91 3,56 1,93 0,88 2,38 1,86

Boľkovce 2,88 4,60 1,56 0,33 1,35 1,05

Piešťany 2,25 2,39 1,30 0,92 1,40 5,11

Čadca 2,40 1,28 2,08 1,83 3,36 1,17

Hurbanovo 2,63 2,29 3,73 0,00 2,68 0,35

Liptovský Hrádok 2,87 2,14 0,99 1,75 2,86 2,23

Sliač 2,00 1,28 1,21 2,75 0,93 2,63

Poprad 3,45 2,86 0,89 0,94 1,67 0,93

Košice, letisko 2,75 0,00 0,43 2,75 2,80 1,10

Kamenica nad Cirochou 2,40 1,28 2,08 1,83 3,36 1,17

Chopok 2,09 3,08 1,51 1,77 1,07 1,58

Lomnický štít 1,64 2,07 0,87 1,98 1,95 2,49

Oravská Lesná 1,05 0,70 0,25 3,88 2,82 3,94

Štrbské pleso 1,39 1,04 0,52 2,74 1,86 3,83

Telgárt 2,63 2,29 3,73 0,00 2,68 0,35

poveternostné situácie
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 Záver 

Cieľom článku bolo vyhodnotiť vybrané charakteristiky snehovej pokrývky na území 

Slovenska v období  rokov  1951/52 (1961/62) – 2010/2011.  Okrem  základného  

štatistického  skúmania sme sledovali aj vzťah atmosférickej cirkulácie k významným 

prírastkom snehovej pokrývky 10 cm ≤ na vybraných meteorologických staniciach 

SHMÚ v spomínanom období.  

Zvolená metodika štatistického vyhodnocovania snehovej pokrývky bola prebratá z 

diel predošlých autorov [1, 6]. Pri hodnotení vzťahu atmosférickej cirkulácie s prírastkami 

snehovej pokrývky sme vychádzali z metodiky, ktorá bola použitá na skúmanie vzťahu 

poveternostných situácii na výskyt vĺn tepla a chladu na príklade údajov z 

meteorologickej stanice v Prahe v období rokov 1901-2000 [7]. Použitý bol katalóg 

poveternostných situácii používaný v bežnej klimatologickej praxi na území Slovenska a 

Česka [8]. 

Údaje o výške snehovej pokrývky z 27 meteorologických staníc poskytol 

Slovenský hydrometeorologický ústav a skúmaným územím tak bolo celé územie 

Slovenska (obr. 1).  

Snehová  pokrývka  je  v klimatologickom,  ale  aj  v  klimageografickom  výskume  

na Slovensku  stále  až  na  druhom  mieste  za  výskumom  zmien  teploty  vzduchu  a 

úhrnov atmosférických zrážok. Práve v zimnom období je však práve snehová pokrývka 

odrazom teplotných a zrážkových pomerov. O niečo väčšia pozornosť sa venuje 

snehovej pokrývke v oblasti hydrológie a to predovšetkým v jarnom období, keď hrozia 

potenciálne povodne z topiaceho  sa  snehu.  Už  vo  februári  alebo  v marci sa s väčšou 

frekvenciou sleduje predovšetkým vodná hodnota snehovej pokrývky. Táto charakteristika 

je z hľadiska jarných povodní mimoriadne dôležitá (spolu so zrážkami) a preto jej 

výskum v budúcnosti by bol perspektívny a využiteľný v praxi nie len v hydrológii, ale aj 

v poľnohospodárstve a i. Medzi ďalšie dôležité smery výskumu v tejto oblasti patrí aj 

sledovanie klimatickej zabezpečenosti jednotlivých charakteristík. 

V prostredí súčasnej, meniacej sa klímy je potrebné zvýšiť pozornosť v oblasti 

výskumu nie len teploty vzduchu a zrážok, ale napríklad aj snehovej pokrývky. V 

poslednom období sa začínajú objavovať niektoré zaujímavé trendy jej charakteristík, 

pričom najvypuklejšie sa prejavujú predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach. 
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Abstract 

Russia as the most important supplier of energy resources of the European union 
This study presents the Russian Federation as the largest supplier of energy resources (petroleum, 

natural gas) into the European Union and it attempts to clarify the causes of this condition. This study describes 
the development of supply of natural gas and petroleum in recent years, specific conditions in the field of energy 
resources in individual member states of the European Union and it is looking for a connection with energy 
resource distribution policy of the Russian Federation. 

 

Keywords: energy resources; oil; natural gas 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Ropa a zemný plyn sú napriek zavádzaniu alternatívnych obnoviteľných zdrojov 

energie pre ľudstvo stále nenahraditeľné suroviny. Ropa ako surovina potrebná na výrobu 

pohonných hmôt do najrôznejších dopravných prostriedkov a zemný plyn ako surovina 

potrebná na výrobu elektrickej energie a tepla tak pre obyvateľstvo ako aj pre podnikateľskú 

sféru. Energetické suroviny sa stávajú významným faktorom ekonomického rastu 

jednotlivých krajín. Európska únia má limity v oblasti ropy a plynu značne vyčerpané. 

V tomto momente vstupuje na scénu Ruská federácia ako jedna z najbohatších krajín sveta 

v oblasti energetických surovín. Ak chce Európska únia ekonomicky rásť potrebuje 

energetické suroviny. Preto je nútená ropu a zemný plyn dovážať v prevažnej miere z Ruska. 

Vzniká tak vzájomná závislosť – interdependácia, keďže Ruská federácia naopak potrebuje 

prostriedky z predaja energetických surovín pre zabezpečenie vlastných potrieb. Cieľom tejto 

práce je zmapovať a analyzovať krajiny Európskej únie z pohľadu ich závislosti od 

energetických zdrojov pochádzajúcich Ruskej federácie, naznačiť budúci vývoj. 

 

Materiál a metódy 

Pri príprave tohto článku som spracovával údaje o energetických surovinách 

zverejnené na stránke Európskej komisie. Z množstva údajov som vybral tie, ktoré sa týkali 

ropy a plynu a tie som následne spracoval do grafov a obrázkov. Tie som následne 

analytickým a deduktívnym spôsobom analyzoval. Pri analýze týchto údajov som využil 
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poznatky, ktoré som nadobudol pri vypracovávaní svojej bakalárskej práce s názvom Rusko 

ako ropná veľmoc – geografická analýza, ktorú som i citoval, taktiež mi pomohli publikácie 

od Weisovej a kol. Evropská energetická bezpečnost a kapitla Model energetické bezpečnosti 

v 21. století v publikácii Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika v 21. století. 

  

Výsledky a diskusia 

 Najvyspelejšie krajiny sveta sa energetickou bezpečnosťou vážne začali zaoberať po 

ropnom šoku v roku 1973 počas tretieho arabsko – izraelského konfliktu. Obmedzenie 

dodávok ropy z krajín OPEC vtedy ukázalo, aké dôležité sú stabilné dodávky energetických 

surovín, najmä ropy a plynu, pre vlády, obchodné spoločnosti ale i bežných občanov [1]. 

V globálnej úrovni je najrozšírenejšou a najpoužívanejšou energetickou surovinou uhlie, v EÚ 

je to ropa a zemný plyn [2]. Uhlie ako energetické médium je z pohľadu Európskej únie 

neprijateľné pre jeho negatívny vplyv na životné prostredie. Najmä pre plnenie Kjótskeho 

protokolu, ktorým sa zaviazala chrániť ovzdušie. Obnoviteľné zdroje energie zatiaľ 

neprinášajú požadovaný efekt. Niektorí odborníci sa domnievajú, že je to spôsobené mimo iné 

pozastavením výskumu v 70-tych rokoch minulého storočia v európskych krajinách. V 90-

tych boli síce obnovené avšak zatiaľ sa nepodarilo dohnať stratený čas. Iní odborníci za týmto 

stavom vidia i lobby tradičných dodávateľov elektrickej energie. Jadrová energia je 

v mnohých krajinách stále považovaná za nebezpečnú, preto sa niekde nevyužíva vôbec. 

Z jadrovej energie sa stáva viac spoločenská ako odborná téma. Z toho vplýva, že význam 

zemného plynu v krajinách EÚ sa zvyšuje s tým ako starnú európske jadrové a uhoľné 

elektrárne.  

 Z Obr. 1 vyplýva, že Ruská federácia bola v roku 2012 s podielom 33,7% najväčším 

exportérom ropy do krajín Európskej únie. Druhým najväčším exportérom s percentuálnym 

podielom 11,1% je Nórsko, nasledujú krajiny, ktoré majú menšie ako desať percentné 

zastúpenie – Saudská Arábia, Nigéria, Líbya, Kazachstan... . Ruská federácia si dlhodobo drží 

pozíciu najväčšieho dodávateľa ropy do Európskej únie. Treba zdôrazniť, že napriek 

aktivitám Ruska na Ázijskom kontinente (vybudovanie ropovodu ESPO s priamou vetvou do 

Číny) ostáva Európska únia kľúčovým odberateľom ruskej ropy. Snaha Európskej únie 

o diverzifikáciu zdrojov energetických surovín naráža najmä v členských štátoch bývalého 

východného bloku na limity v oblasti infraštruktúry. Tieto krajiny sú viazané na ropovod 

Družba vybudovaný Sovietskym zväzom v druhej polovici minulého storočia ako hlavný 

zásobovací kanál pre svoje východoeurópske satelity. V čase studenej vojny boli hlavnými 

dodávateľmi energetických surovín do západnej Európy krajiny Blízkeho Východu. Po 
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skončení studenej vojny začalo byť Rusko aktívne i na tomto trhu. Vrcholom tejto aktivity 

bolo dobudovanie Baltského potrubného systému I (BSP I) a BSP II v rokoch 2009 resp. 

2012. Ide o systém produktovodov, ktorými sa ropa prepravuje na pobrežie Baltského mora 

do námorných terminálov Primorsk (jeden z najmodernejších terminálov na svete) a Usť-

Luga a odtiaľ tankerovými loďami do prístavov západnej Európy (najmä Holandsko 

a Nemecko). Vybudovaním BSP I a BSP II sa zefektívnila preprava ropy do krajín západnej 

Európy. Transport ropy obchádza rizikové tranzitné krajiny ako Bielorusko a Ukrajina 

a Rusko sa tak stalo spoľahlivejším dodávateľom [3]. Toto opatrenie sa zdá byť i príčinou 

posilnenia postavenia Ruska ako hlavného dodávateľa ropy do Európskej únie a oslabenie 

druhej krajiny v poradí – Nórska oproti rokom 2002 a 2009 ktoré je vidieť na Obr. 1. 

 Jednotlivé členské krajiny EÚ a ich závislosť od dovozu ruskej ropy zobrazuje Obr. 2. 

Z neho vyplýva už spomenutý a popísaný  jav, že Ruská federácia má vybudované veľmi 

silné postavenie v krajinách východnej Európy ale i posilňujúce väzby so „starými“ 

členskými krajinami EÚ. Ďalší fakt, ktorý sa dá pozorovať z obrázka je percentuálny podiel 

Ruska z celkového importu do jednotlivých krajín. Z toho vyplýva, že diverzifikovať 

dodávateľov sa lepšie darí krajinám zo západnej Európy. I v krajinách ako Nemecko, 

Holandsko a Belgicko, kde je Rusko najväčším importérom jeho percentuálny podiel 

nepresahuje 50%. Naopak v krajinách východnej Európy nie je podiel Ruskej ropy nižší ako 

60%. Extrémnym prípadom je Slovensko, kde ruská ropa tvorí 100% dovozu, čo pri havárii 

alebo Rusko-Ukrajinskom spore, s ktorým máme skúsenosť, môže znamenať úplné zastavenie 

dodávok ropy. Krajiny južnej Európy nie sú úplne uspôsobené na používanie ruskej ropy, 

i z tohto dôvodu sú ruské dodávky ropy do týchto krajín menšie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Percentuálny podiel importérov ropy do EÚ v rokoch 2002 až 2012 
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Obr. 2. Poradie Ruska v importe ropy do jednotlivých krajín EÚ v roku 2013 
 

 Obr. 3 zobrazuje percentuálny podiel dodávateľov zemného plynu do EÚ. Z neho 

vyplýva, že dodávky ruského zemného plynu v roku 2013 klesli oproti roku 2002 o 13,2 

percentuálnych bodov. Zapríčinené to môže byť najmä zvýšením počtu dodávateľských krajín 

do EÚ, už spomínanou snahou EÚ o diverzifikáciu energetických zdrojov. Kým v roku 2002 

existovali v podstate len traja hlavní dodávatelia Rusko, Nórsko a Alžírsko, ostatní 

dodávatelia predstavovali len zanedbateľné objemy, v roku 2012 môžeme hovoriť už o piatich 

hlavných dodávateľoch. Oproti roku 2002 pribudla do hlavnej skupiny dodávateľov Nigéria 

s podielom 3,6% a hlavne Katar s podielom 8,4%. Oproti roku 2002 v roku 2013 vzrástol 

i podiel ostatných krajín zo 4,1% na 7,1%. Svoje postavenie v krajinách západnej Európy si 

posilnilo Nórsko. Hlavne fakt, že Rusko nemá žiadne alebo len veľmi slabé zastúpenie na 

takých trhoch ako sú Portugalsko, Španielsko, Veľká Británia, Írsko, Belgicko, Holandsko 

a Dánsko zapríčinilo fakt, že Rusko má pred svojimi konkurentmi menší náskok.  

Z Obr. 4 je taktiež pozorovateľné rozdielne postavenie Ruska ako dodávateľa 

zemného plynu vo východnej a západnej Európe. Spôsobené je to opäť existujúcou 

infraštruktúrou, historickými väzbami ale i skutočnosťou, že Severné more disponuje 
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dostatočnými zásobami plynu, ktorý pokrýva veľkú časť spotreby západnej Európy. 

I v prípade plynu Rusko sprevádzkovalo alternatívny spôsob prepravy tejto suroviny oproti 

klasickému plynovodu, ktorý vedie z Ruska cez krajiny východnej Európy. Plynovod North 

Stream, ktorý po dne Baltského mora vedie z ruského mesta Vyborg do nemeckého mesta 

Greiswald bol spustený do prevádzky v roku 2011.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 3. Poradie Ruska v importe zemného plynu do jednotlivých krajín EÚ v roku 2013 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Percentuálny podiel importérov ropy do EÚ v rokoch 2002 až 2012 
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Záver 

Ruská federácia v súčasnosti dodáva do EÚ približne tretinu ropy a zemného plynu 

a je najväčším dodávateľom týchto surovín. Z globálneho pohľadu tretinový podiel 

nepredstavuje výraznú závislosť. Avšak pri pohľade na zdroje energetických surovín 

jednotlivých členských krajín vidíme, že niektoré sú závislé výhradne na ruských 

energetických zdrojoch. Rusko má mimoriadne silné postavenie najmä v krajinách východnej 

Európy. Cieľom EÚ je čo najväčšia diverzifikácia energetických zdrojov vo všetkých 

členských krajinách. Najnovším krokom, ktorý tento trend potvrdzuje je zostavenie tzv. 

Energetickej únie je okrem iného i znížiť závislosť členských krajín EÚ od dodávok ropy 

a zemného plynu pochádzajúcich z Ruskej federácie [4]. V súčasnom období doznievajúcej 

svetovej hospodárskej krízy a všeobecnej neistoty vo svete bude však ťažké tento cieľ splniť. 

Pre rast jednotlivých národných ekonomík krajín EÚ je dôležitý dostatočný prísun 

energetických surovín. Existujúca infraštruktúra, množstvo energetických surovín, ktorými 

Rusko disponuje skôr nasvedčuje tomu, že si svoje súčasné postavenie udrží najmä 

v krajinách východnej Európy. 

 

Poďakovanie 

 Touto cestou by som sa rád poďakoval doc. RNDr. Danielovi Gurňákovi, PhD., za 

užitočné rady a poznámky, ktoré mi pomohli pri vypracovávaní tejto práce.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Laryš M. (2010) Model energetické bezpečnosti v 21. století. In: Smolík J., Šmíd T. 

(ed.) Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Masarykova Univerzita, Brno, 

p. 69 

[2] Weisová Š. a kol., (2008) Evropská energetická bezpečnost. Aleš Čenek s. r. o., Plzeň, 

p. 10 

[3] Šipka P. (2014) Rusko ako ropná veľmoc – geografická analýza. (Bakalárska práca) 

Univerzita Komenského v Bratislave 

[4] Denník SME [Citované 20. marec 2015] 

<http://www.sme.sk/c/7707601/v-bruseli-na-summite-rozhodli-o-zriadeni-

energetickej-unie.html> 

1475



Hodnotenie vybraných prvkov obrazu mesta Bratislava  
ako regiónu cestovného ruchu  

 
Pavol Stano  

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, 

ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; 
pavol.stano1@gmail.com  

 
 

Abstract 

Image of Bratislava tourism region - evaluation of selected elements  
This article is focused on the image analysis of Bratislava from the perspective of individual foreign 

visitors by trying to identify the dominant features of the city. Theoretical and methodological is based on papers 
of Echtner and Ritchie, which were later modified by Stepchenkova and Morrison. Introductory chapters give a 
basic description of Bratislava with regard to location, characteristic, its importance in context of tourism in 
Slovakia and also the overview of destination image literature. The core of this work is the analysis of data 
obtained by questionnaire. The analysis shows the expected differences in the image perception of the city by 
pre-visit and post-visit tourists. It also shows the differences in the perception of respondent from different 
cultural background. The importance of the work lies primarily in the demonstration of these distinctions, which 
could be used to raise efficiency and target city marketing strategies on specific segments of the market.  
 

Keywords: Bratislava; tourism; destination image; city marketing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cestovný ruch (turizmus) je dôležitou ekonomickou a priestorovou aktivitou mnohých 

regiónov sveta. Práve kvôli jeho výrazným priestorovým vzťahom a naviazanosťou na región 

si táto téma výskumu postupne našla významné uplatnenie aj v geografii. Neoddeliteľnou 

zložkou regiónu cestovného ruchu je jeho obraz, teda jeho vnímanie (potenciálnymi) 

návštevníkmi [1]. Vplyv obrazu sa dostáva do popredia v súvislosti s narastajúcou 

konkurenciou medzi jednotlivými regiónmi cestovného ruchu pod vplyvom globalizácie. Ak 

sa chcú regióny úspešne presadiť musia byť pozitívne odlíšiteľné od ostatných regiónov [2]. 

Postup hodnotenia obrazu Bratislavy ako regiónu cestovného ruchu bol inšpirovaný 

prácami Charlotte M. Echtnerovej a J. R. Brenta Ritchieho, zameriava sa na obraz formovaný 

individuálnymi zahraničnými návštevníkmi so snahou o identifikovanie dôležitých prvkov 

obrazu pred a po osobnej skúsenosti. Výskum sa zameriava na individuálnych zahraničných 

účastníkov mestského cestovného ruchu v Bratislave a ich vnímanie jednotlivých prvkov 

obrazu tohto mesta. Pritom sa zameriava na identifikovanie odlišností a stereotypov v 

obrazoch medzi prvonávštevníkmi (s pre-visit obrazom) a návštevníkmi s osobnou 

skúsenosťou (s post-visit obrazom). 
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Materiál a metódy 

V práci sme sa zamerali na hodnotenie obrazu mesta Bratislava. Výskumná metóda 

vychádza z práce Ch. M. Echtnerovej a J. R. B. Ritchieho, ktorá je hodnotená ako jeden z 

najucelenejších prístupov, pričom je aplikovateľný na akýkoľvek región. Spomínaní autori sa 

inšpirovali faktorovou a kontextovou analýzou [3]. Tento koncept neskôr rozvinuli S. 

Stepchenková a A. M. Morrison [4].  

Vstupné dáta na analýzu boli zozbierané formou dotazníka (august až október v roku 

2013), ktorého jadro tvorili tri otvorené otázky, skonštruované na základe spomenutej metódy. 

Okrem hlavných otázok boli od respondentov získavané základné identifikačné údaje– vek, 

pohlavie, krajina pôvodu a či už v minulosti navštívili sledovaný región. Dotazníky boli 

distribuované do siedmych hostelov v centre Bratislavy (Obr. 1.), pričom sme vyzbierali 114 

vyplnených dotazníkov. 

Otvorené výskumné otázky (VO) využité v dotazníku: 

VO 1: „Aký obraz alebo charakteristika Vám napadne, keď premýšľate o Bratislave 

ako turistickej destinácii?“ 

VO 2:„Ako by ste opísali atmosféru alebo náladu, ktorú očakávate, že zažijete počas 

návštevy Bratislavy?“  

VO 3: „Prosím Vás, napíšte zoznam charakteristík alebo jedinečných turistických 

atrakcii, ktoré si myslíte, že sú v Bratislave.“ 

 

 
Obr. 1. Miesta (hostely) zberu dát dotazníkovou formou (Podklad: GoogleMaps) 
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Výsledky a diskusia 

Prvá otázka je koncipovaná so zámerom zachytiť funkčné, holistické prvky obrazu, 

ktoré sú potrebné pre identifikovanie stereotypov v mysliach návštevníkov [2]. Porovnanie 

frekvencie jednotlivých odpovedí prvonávštevníkov a návštevníkov, ktorí už s Bratislavou 

majú osobnú skúsenosť naznačuje zmeny vo vnímaní obrazu mesta.  

V kategórií návštevníkov s pre-visit obrazom dominuje historické centrum, ktoré si 

prvonávštevníci najčastejšie spájajú s obrazom Bratislavy (Obr. 2. VO 1). Tento prvok mesta 

je však výrazne menej spomínaný pri návštevníkoch s post-visit obrazom. Medzi ďalšie 

prvky, ktoré sú označované výrazne viac prvonávštevníkmi ako návštevníkmi so skúsenosťou 

patria aj nízke ceny a kostoly. Medzi zložky obrazu Bratislavy s podobnou váhou 

u návštevníkov s pre-visit aj post-visit obrazom patria jedlo, pivo a Dunaj, ktorý už spomínajú 

prevažne návštevníci s empirickou skúsenosťou. Ďalšiu množinu odpovedí tvoria zložky 

obrazu, ktoré prevažujú najmä pri návštevníkoch s post-visit obrazom. Najčastejšie 

spomínaný je Bratislavský hrad, za ním nasleduje holistické vnímanie mesta v kontexte jeho 

malej rozlohy. Najvýraznejší rozdiel medzi prvonávštevníkmi a opakovanými návštevníkmi 

nastáva pri prvku „UFO“ (Most SNP). Tu je viditeľný silný obrazotvorný vplyv tohto prvoku, 

ktorý však nie je dostatočne propagovaný potenciálnym návštevníkom, čo sa odráža na pri 

vnímaní mesta návštevníkmi s pre-visit obrazom. 

 
Obr. 2. VO 1 - „Aký obraz alebo charakteristika Vám napadne, keď premýšľate o Bratislave ako turistickej 

destinácii?“ 
 

Druhá otázka výskumu je zostavená so zámerom zachytiť holistický obraz regiónu, no 

je zameraná prevažne na psychologickú časť obrazu. Snaží sa teda zaznamenať stereotypné 

alebo prevládajúce obrazy Bratislavy so zameraním na celkovú atmosféru, či auru [2]. 

 Aj pri VO 2 sú identifikovateľné rozdiely vo vnímaní Bratislavy medzi návštevníkmi 
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s pre-visit a post-visit obrazom mesta (Obr. 3. VO 2). Pre Bratislavu vyznieva pozitívne, že 

nepríjemné hodnotenia ako strach, či neprívetivá atmosféra sa vyskytujú iba v odpovediach 

návštevníkov s pre-visit obrazom a návštevníci s osobnou skúsenosťou s mestom ich vôbec 

neuvádzajú. Výrazný pokles je zaznamenaný aj pri priateľskosti. Pokles tejto zložky obrazu 

nie je potrebné vnímať negatívne, keďže prvky kde dominujú návštevníci so skúsenosťou 

(prívetivá atmosféra) sú taktiež pozitívne pre obraz mesta. Pozitívne sú aj prvky, ktoré 

zaznamenávajú podobnú váhu pri oboch pozorovaných skupinách návštevníkoch. Medzi tieto 

prvky obrazu Bratislavy patria dobrá, bezstarostná, útulná a často spomínaná pokojná 

atmosféra. Pri týchto priaznivých zložkách obrazu je identifikovateľný značný súlad medzi 

stereotypnými predstavami o atmosfére v Bratislave (odpovede prvonávštevníkov) a zažitou 

realitou, na ktorú poukazujú odpovede návštevníkov so skúsenosťou. 

 
Obr. 3. VO 2 - „Ako by ste opísali atmosféru alebo náladu, ktorú očakávate, že zažijete počas návštevy 

Bratislavy?“ 
 

V poradí tretia otázka výskumu sa zameriava na zachytenie jedinečných prvkov obrazu 

Bratislavy. Táto dimenzia špecifickosti je pri skúmaní obrazu regiónu dôležitá, pretože 

poukazuje na jedinečné prvky lokality, ktoré ju odlišujú od konkurenčných regiónov [2]. 

Prvky obrazu, pri ktorých prevažujú prvonávštevníci sú modrý kostolík a rieka Dunaj 

(Obr. 4. VO 3). Tieto prvky však nedosahujú veľkú početnosť v odpovediach respondentov. 

Jednoznačne najdominantnejším špecifickým prvkom obrazu Bratislavy je hrad, ktorý 

v oboch kategóriách návštevníkov nadobúda podobnú váhu. Vplyv na toto signifikantné 

postavenie Bratislavského hradu v mysliach návštevníkov má aj marketing mesta cielený 

práve na túto ikonickú stavbu. Výrazne postavenie má aj odpoveď nič. Na zamyslenie je 

najmä, prečo je táto odpoveď taká častá pri respondentoch s predošlou návštevou Bratislavy. 

Medzi prvkami obrazu mesta, ktoré výraznejšie vnímali návštevníci s post-visit obrazom 

1479



patria historické centrum a „UFO“. Je dôležité všimnúť si najmä „UFO“, hoci je menej často 

respondentami spomínané. Podobne ako pri VO 1, aj tu sa ukazuje jeho výrazný vplyv na 

obraz mesta v mysliach návštevníkov so skúsenosťou. Poukazuje to na silnú obrazotvornosť 

a jedinečnosť pre obraz Bratislavy. Tento potenciál by si mali všimnúť aj subjekty 

zodpovedné za propagáciu mesta v oblasti cestovné ruchu a využiť ho pri marketingových 

stratégiách Bratislavy v oblasti cestovného ruchu. 

 
Obr. 4. VO 3 - „Prosím Vás, napíšte zoznam charakteristík alebo jedinečných turistických atrakcii, ktoré si 

myslíte, že sú v Bratislave.“ 
 

Záver 

Pri porovnaní odpovedí prvonávštevníkov a návštevníkov s predchádzajúcou 

empirickou skúsenosťou v regióne sa potvrdili očakávané zmeny vo vnímaní obrazu mesta a 

jeho jednotlivých prvkov (Obr. 5.). Okrem Bratislavského hradu a historického centra, ktoré 

sú výrazne najobrazotvornejšie prvky mesta, sa pri opakovaných návštevníkoch často objavuje 

Most SNP („UFO“), ktorý bol pri prvonávštevníkoch pomenovaný len sporadicky. 

Pozitívnym zistením je, že väčšina návštevníkoch vníma Bratislavu kladne. Pri turistoch s 

osobnou skúsenosťou s mestom sa negatívne prvky (napr. strach) vôbec nevyskytovali. 

Celkovo je možné konštatovať, že respondenti uvádzali prevažne len funkčné prvky 

mesta, ktoré sú lokalizované v centre Bratislavy (Obr. 6.). To naznačuje veľké rezervy v 

schopnosti prilákať návštevníkov do iných mestských častí, respektíve okolia mesta. Pri tom 

by mohla Bratislava slúžiť ako ubytovacia základňa pre výlety do blízkeho okolia. 
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Obr. 5. Početnosť vybraných odpovedí prvonávštevníkov a návštevníkov so skúsenosťou v Bratislave na 

výskumné otázky VO 1 až VO 3 v roku 2013  
 

Obr. 6. Lokalizácia najčastejšie označovaných funkčných prvkov obrazu Bratislavy (Podklad: GoogleMaps) 
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Abstract 

Roma migrations in Europe – since their arrivale until now 
The aim of this article is to brief about Roma minoriti. It deals with their origin, their migration to and 

through Europe and causes of their separation and segregation. 
 

Keywords: Roma; minority; migration; Europe 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom príspevku je priblíženie problematiky migrácií Rómov. Opísaný bude ich 

príchod na územie Európy, ich hlavné migračné prúdy naprieč Európou a nedávne problémy 

s požiadavkami o azyl v krajinách západnej a severnej Európy a Kanady. 

 

Materiál a metódy 

Hoci existuje množstvo literatúry ktorá sa venuje rómskej problematike, väčšina je 

zameraná skôr na príčiny a následky ich sociálneho postavenia a z časového hľadiska sa vo 

väčšine zameriavajú na súčasný stav. Informácie o pôvode Rómov, dôvodoch ich opustenia 

pôvodnej vlasti, alebo o ich putovaní skrz Európu podávajú rôzne etnologické, etnografické, 

či historicko-kultúrne publikácie. Zväčša sú však zamerané na niektorú z vyššie uvedených 

tém. Mnohé poznatky tohto článku sú prebraté od Horváthovej [1]. 

 

Výsledky a diskusia 

Všeobecne najrozšírenejšia a najuznávanejšia teória o pôvode Rómov označuje za ich 

pôvodnú pravlasť Indiu. Menšie, či väčšie nezhody sú najmä v otázkach konkrétneho regiónu 

Indie a času zahájenia odchodu. Inou nezodpovedanou otázkou sú dôvody odchodu (Krajňák, 

2012). 

Predpokladá sa, že z Indie odišli smerom na západ niekedy medzi 3.-9. storočím nášho 

letopočtu. Horváthová [1] píše, že podľa lingvistických analýz je možné tvrdiť, že určite 

prešli územím Perzskej ríše a Arménska. Následne pokračovali cez Malú Áziu na juh 

Balkánskeho polostrova. 

Tak ako pravdepodobne neodišli v jednej skupine z Indie, tak pravdepodobne ani 
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neprišli do Európy v jednej vlne. Následne v Európe sa tieto skupiny ešte viac trieštia a 

vzniká ešte väčšie množstvo nových skupín kočujúcich Európskym priestorom. 

Neznámy mních z jedného z gréckych kláštorov v roku 1068 pravdepodobne prvý krát 

zmienil Rómov, keď písal o atsiganoi, ktorí sa pohybovali v okolí mesta Carihrad (dnešný 

Istanbul). Z tohto pojmu následne vzniklo najrozšírenejšie pomenovanie v Európe: Cigán. No 

už vtedy malo mierne hanlivý charakter. Okrem toho tak boli označovaný okolím, zatiaľ čo 

sami seba označovali ako Rómovia a teda sa nikde nestotožnili s pomenovaním Cigán. 

Variácie anglického pojmu Gypsies, či španielske Gitanos, sú odvodené od mesta Gype, 

nazývanom Malý Egypt [1]. 

Neskôr sa začali posúvať ďalej na Balkán a následne do ostatnej Európy. Prvé jasné 

zmienky o Rómoch na území Slovenska sú z roku 1322, avšak " v 14. storočí neboli Cigáni už 

žiadna zvláštnosť ani v strednej Európe. Spišskonovomestský richtár Ján Kunch v opise 

majerov zo 14. storočia uvádza, že v okolitých lesoch, patriacich rodine Mariássyovcov sa 

potulujú Cigáni " [2]. Prvá písomná zmienka z územia českých krajín sa objavuje až o takmer 

storočie neskôr, keď Žigmund Luxemburský vystavil sprievodnú listinu skupine "cigánskych 

kresťanských psancov." 

Po príchode do Európy začali Rómovia sami o sebe šíriť viaceré fikcie a mystifikácie. 

Častokrát využívali aj nesprávne úvahy Európanov, ako napríklad ich egyptský pôvod. To 

využívali a predstavovali sa ako kajúcnici, ktorí kočujú za trest, lebo neposkytli prístrešok 

Márii a Jozefovi pri úteku z Egypta. Iný obľúbený príbeh zas hovorí, že ukovali klince 

použité pri ukrižovaní Krista. Všetky tieto vymyslené zámienky majú spoločný zámer 

poukázať na seba ako kajúcnych hriešnikov, ktorí nemajú domov, čo im zo začiatku veľmi 

pomáhalo v kresťansky orientovanej Európe. 

Do tohto konceptu však nezapadalo veštenie, či praktiky "čiernej mágie"1 na jednej 

strane a kradnutie, či podobná drobná kriminalita na strane druhej. 

Rómovia sa z územia Uhorska pohli pravdepodobne v následku rozmachu Tureckej 

ríše v 15. storočí. Ešte v tom istom storočí prichádzajú prví Rómovia na územie Francúzska. 

Keďže to boli skupiny kočovníkov ktoré prišli z územia Českých krajín, boli označení ako 

Bohémi. 

Do Škandinávskych krajín putovali Rómovia v dvoch prúdoch, západnom a 

východnom. Západný prúd prechádzal najprv cez územia Česka, Nemecka a Francúzska. Tu 

sa niektoré skupiny odtrhli a odišli na Britské ostrovy, kde je doložená prítomnosť rómskych 

                                                           
1 taktiež praktikovali tzv. "bielu mágiu", najmä liečenie chorých ľudí, či hospodárskych zvierat, ktorá ostatnému 
obyvateľstvu prekážala iba okrajovo 
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kočovníkov v roku 1500. Zvyšok západnej skupiny pokračoval do Španielska, otočili sa 

naspäť do Francúzska a cez Holandsko a Dánsko do Nórska a Švédska, kde toto putovanie 

ukončili až v 16. storočí. Východný prúd Rómov smeroval z Uhorskej Panónie, cez územie 

dnešného Slovenska, Poľska do Fínska a Švédska. 

Až neskôr sa Rómovia dostávajú aj do východných oblastí Európy, na Ukrajinu a do 

Bieloruska. V Rusku sa stretli so skupinami Rómskych kočujúcich skupín, ktoré sa tam 

dostali už oveľa skôr z Arménska, cez Kaukaz [1]. 

Liegois a Gheorghe [3] uvádzajú aj konkrétne roky prvého záznamu objavenia sa 

Rómov na území daného štátu. Nemecko 1407, Francúzsko 1419, Holandsko 1420, Taliansko 

1422, Španielsko 1425, Rusko 1501, Dánsko a Škótsko 1505, Švédsko 1512, Anglicko 1514, 

Estónsko 1533, Nórsko 1540, Fínsko 1584. Treba však brať do úvahy skutočnosť, že sú to iba 

prvé dochované záznamy. Nemusí to byť teda ich prvý príchod na územie. 

 

 
spracované autorom podľa Liegois a Gheorghe 1995, Horváthová 2002 

Obr. 1. Prvá zmienka, alebo prvý dochovaný záznam o výskyte Rómov v krajinách Európy 

 

Toto však neznamená, že sa všetci Rómovia nejakým spôsobom uspokojili so svojimi 

destináciami a prestávali kočovať. Ešte v 19. storočí prichádzajú napríklad na územie dnešnej 

Slovenskej republiky tzv. Olašskí Rómovia [4]. 

Kočovanie bolo vždy prirodzenosťou pre Rómov. Jednak v dimenziách globálnych, z 

Indie do Európy, tak v dimenziách lokálnych, či regionálnych, keď kočovali v rámci nejakého 
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štátu či väčšieho regiónu. 

Až v období osvietenských panovníkov sa začalo s usádzaním Rómskych kočovníkov. 

Dovtedy boli Rómovia obmedzovaní v kočovaní najmä pre zlú povesť2 ktorá ich sprevádzala. 

Mária Terézia (1740 - 1780) ich však chcela začleniť do spoločnosti nie tak z bezpečnostného 

hľadiska, ale z hospodárskych a ekonomických dôvodov. Chcela aby sa z nich stali pracujúci 

roľníci, napomáhajúci budovať silný štát. 

S tým súvisela do veľkej miery aj prevýchova a najmä odstránenie kohabitačného 

spôsobu spoločného žitia, keďže drvivá väčšina Rómov sa v tej dobe neriadila úradnými 

postupmi. Avšak ako píše Horváthová [1], žili v obdobe manželského zväzku ako muž a žena: 

" „Nesezdaných párů“ byla mezi Romy naprostá většina, protože Romové jen výjimečně 

absolvovali úřední postup běžný při uzavírání sňatků v dominantní společnosti – církevní 

sňatek. Fakticky ovšem většina romských dvojic – dle kriterií majority tzv. nesezdaných – 

zahájila společný partnerský život teprve po absolvování tradičního romského obřadu, který 

jejich partnerství „posvěcoval“. Tuto funkci mohl plnit sám o sobě např. obřad mangavipen – 

zásnuby, požádání o ruku, po kterém s jistým časovým odstupem mohl ale nemusel následovat 

solach – manželský slib, nebo se mohla uskutečnit rovnou bijav – svatba. Buď jeden z těchto 

obřadů, nebo jejich kombinace byly obdobou neromského sňatku, ovšem s podstatným 

rozdílem, že o uskutečnění svazku nebyl učiněn žádný úřední záznam, a majorita jej tedy 

nebrala na vědomí. Přesto „nesezdaní“ romští partneři spolu žili zpravidla tak dlouho, dokud 

je smrt nerozdělila, a vzájemně se označovali: můj muž – miro rom, moje žena – miri romňi, 

což ukazuje, jaký význam svému svazku přikládali)". 

Rovnako bol dôraz kladený aj na školskú dochádzku a hygienu, čo bolo pre Rómov v 

konečnom dôsledku veľké polepšenie. 

Jozef II. (1780 - 1790), syn Márie Terézie a následník na cisárskom tróne, pokračoval 

v nastolenom trende a najmä na území prislúchajúcom Uhorsku, teda aj na Slovensku, boli 

Rómovia presťahovaní do nových osád, kde im bolo do veľkej miery znemožnené kočovať. 

V období medzi svetovými vojnami sa legislatíva vo väčšine Európy vo vzťahu k 

Rómom týkala najmä ochrany ostatnej spoločnosti. Veľmi často boli de facto bezdomovci, 

keďže osady boli budované v "bezpečnej vzdialenosti" od obce, a teda im neboli priznané 

žiadne občianske práva. To sa na území Československa, resp. Slovenska zmenilo až v roku 

1948, keď sa vďaka novej ústave stali aspoň z právneho hľadiska občanmi štátu. Definitívna 

premena Rómov z kočovníkov na osadníkov nastáva v roku 1959, keď vstúpil do platnosti 

zákon č. 74 o trvalom usídlení kočujúcich osôb. 
                                                           
2 bolo bežné, ak boli Rómovia označovaní ako príčiny rôznych pohrôm a nešťastí ostatného obyvateľstva 
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Negatívne následky mala aj likvidácia osád a následné masové sťahovania do 

rozrastajúcich sa miest. Spolupôsobením ďalších faktorov tak následne vznikajú "osady" v 

mestách, getá. Podľa Horváthovej [1] práve v tomto období prebehla zmena vnímania Rómov 

ako nie etnickej skupiny, ale sociálne-patologickej skupiny. 

Po páde socialistického režimu a otvorení západných hraníc, nasledovalo aj 

odstránenie vízových povinností Slovenskej republiky mnohých, najmä západoeurópskych 

krajín. 

Počas leta a jesene 1997 približne 800 Rómov z Českej a Slovenskej republiky 

požiadalo vo Veľkej Británii o politický azyl. Rok na to nasledovala druhá vlna a tentoraz 

žiadalo politický azyl až 1200 Rómov, na čo Británia reagovala znovuzavedením vízovej 

povinnosti. Uznaných bolo spolu 6 žiadostí. V tom istom roku mierila iná emigračná vlna do 

Belgicka s viac ako 500 žiadateľmi. A tromi kladne vybavenými žiadosťami. 

V lete roku 1999 začala ďalšia fáza, keď zhruba 2000 Rómov požiadalo o azyl v 

Škandinávskych krajinách. Tie následne, okrem Švédska, zaviedli dočasnú vízovú povinnosť. 

Dánsko a Fínsko zamietlo všetky žiadosti. V roku 2000 zaznamenali zárast azylových žiadostí 

dokonca aj v susednom Česku. 

 

 
spracované autorom podľa Kotvanová, A., Szép, A., 2002 

Obr. 2. Destinácie, roky a počty rómskych žiadateľov o azyl 

 

V nasledujúcich rokoch sa vo vzájomnej závislosti menili vízové podmienky vyššie 

uvedených krajín a počty žiadateľov o azyl. 
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O azyl v západnej Európe (ale aj USA, Kanade, Austrálií) nežiadali iba Rómova z 

bývalého Československa. Pád Železnej opony, spolu s inými udalosťami, otvoril hranice na 

západ aj na Balkánskom polostrove najmä krajinám bývalej Juhoslávie, Rumunsku 

a Bulharsku [5]. 

 

Záver 

Rómovia, nie len na Slovensku, ale aj v celom Európskom priestore, považovaný za 

problém. Nie tak veľmi ako osoby a jednotlivci, ale ako separovaná a segregovaná skupina 

obyvateľstva, ktorá má popretŕhané historické väzby na svoju kultúru a minulosť. Rovnako 

má popretŕhané väzby na ostatnú spoločnosť, čo je dôsledok najmä necitlivých zásahov do 

rómskeho spôsobu života zo strany vládnej moci. A tak teraz nesie následky celá spoločnosť, 

Rómovia aj nerómovia. 
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Abstract 

Education as differential factor of fertility change in Slovakia between 1996 and 2013 
The aim of this article is to show how education influences fertility and how changes in educational 

structure of population affect intensity and timing of fertility in this population. A series of graphs are made to 
show changes of fertility due changed educational structure of women in Slovakia between years 1996 and 2013. 

 

Keywords: educational structure; fertility; reproductional behaviour change 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a najmä vzdelanostná štruktúra žien má podľa 

mnohých autorov výrazný dopad na reprodukčné procesy a to hlavne na plodnosť [1 – 3]. 

Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre teda ovplyvňujú zmeny v plodnosti. Ako v intenzite tak aj 

v časovaní. 

Cieľom príspevku je ukázať si tieto zmeny na príklade Slovenska v prierezových 

rokoch 1996, 2004 a 2013. 

 

Materiál a metódy 

Údaje o počte narodených detí pochádzajú z pramenných diel Pohyb obyvateľstva v 

Slovenskej republike v roku 1996, 2004 a 2013 [4 – 6]. Údaje o celkovom počte žien podľa 

veku a najvyššieho dosiahnutého vzdelania pochádzajú z databázy SlovStat prevádzkovanej 

Štatistickým úradom SR. 

Získané údaje sú vizualizované prostredníctvom série grafov. Táto séria zobrazuje 

podiel matiek podľa veku a vzdelania na úhrnnú plodnosť. 

Podiel je vypočítaný v percentách podľa príslušnej vekovej a vzdelanostnej kategórie. 

Úhrnná plodnosť je počítaná ako suma (vekovo-) špecifických mier plodnosti 15-49 ročných 

žien [7]. 

                      [I.] 
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Výsledky a diskusia 

Z tabuliek a výsledných sérií grafov vidíme niekoľko skutočností. Prvou je zníženie 

intenzity plodnosti. UP klesá z 1,48 v roku 1996 na 1,24 v roku 2004 a nakoniec mierne stúpa 

na 1,35. 

 

Tab. 1. Úhrnná plodnosť v rokoch 1996, 2004 a 2013 

rok 1996 2004 2013 

úhrnná plodnosť 1,479 1,253 1,351 
zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 1997, 2005, 2014 

 

Druhý sledovaný jav je zmena časovania plodnosti, ako ukazuje séria 

grafov 1.a, 1.b a 1.c. 

 

 

zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 1997, 2005, 2014 

Obr. 1. Plodnosť podľa veku a vzdelania matky v roku 1996 
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zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 1997, 2005, 2014 

Obr. 2. Plodnosť podľa veku a vzdelania matky v roku 2004 

 

 

zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 1997, 2005, 2014 

Obr. 3. Plodnosť podľa veku a vzdelania matky v roku 2013 
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Kým v roku 1996 rodilo najviac žien vo vekovej kategórií 20-24 rokov, v roku 2004 sa 

tento vrchol posúva do kategórie 25-29 ročných a v roku 2013 do 25-34 ročných. 

Okrem intenzity a časovania plodnosti sa mení aj vzdelanostná štruktúra rodiacich 

žien, čo súvisí s celkovou zmenou vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. 

Kým na začiatku sledovaného obdobia vzdelanostná štruktúra nepredstavovala 

výrazný diferenciačný faktor, postupne začína klesať podiel rodičiek so základným vzdelaním 

(ZS) a stredným bez maturity (SbM) a stúpa podiel rodiacich žien s úplným stredným 

s maturitou (SM) a vysokoškolským vzdelaním (VS). 

V roku 2013 je už jasne vidieť, ktoré ženy sa najvýraznejšie podieľajú na plodnosti 

v jednotlivých vekových kategóriách. Vo vekovej kategórií 19 a menej rokov prevládajú 

rodičky so základným vzdelaním, čo sú prevažne ženy ktoré po ukončení povinnej školskej 

dochádzky nepokračovali v ďalšom štúdiu. V tejto vekovej kategórií sa prirodzene 

nevyskytujú vysokoškolsky vzdelané ženy. 

V nasledujúcej vekovej kategórií 20 až 24 ročných už prevládajú rodičky s úplným 

stredným vzdelaním, čo možno opäť identifikovať ako tie ženy ktoré po maturite 

nepokračovali na vysokú školu. Začínajú sa objavovať aj prvé rodičky s VS vzdelaním. 

Vo vekových kategóriách 25 až 39 rokov už prevládajú VS vzdelané ženy, pričom 

najvyšší podiel majú v kategórií 30 až 34 rokov. Tu sa ukazuje ako vzdelanie „posúva“ 

plodnosť do vyšších vekových kategórií. Nie len z hľadiska času potrebného pre dosiahnutie 

určitej úrovne vzdelania, ale (platí najmä pre VS vzdelanie) aj zmenou hodnôt a priorít 

v živote človeka. 

V poslednej vekovej kategórií už VS vzdelaným rodičkám mierne klesá podiel a stúpa 

ostatným kategóriám. 

Postupný nárast podielu rodičiek s ZS a SbM vzdelaním od kategórie 30 až 34 rokov 

je možné pripísať pôrodom vyššieho poradia. 

Zaujímavé, nie však prekvapujúce, je postupný celkový pokles podielu rodičiek s SbM 

vzdelaním. To ale súvisí viac s celkovým vývojom vzdelávacieho systému na Slovensku než 

so zmenou intenzity a časovania plodnosti. 

 

Záver 

Vzdelávací a najmä vysokoškolský systém prešiel na Slovensku od roku 1989, resp. 

1993 výraznými zmenami [7]. Dopyt po terciérnom vzdelaní a rozvoj siete vysokých škôl 

mali za následok výraznú zmenu vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva a teda aj rodiacich 

žien. Druhý demografický prechod [8] a koncept Martina Trowa o prechode medzi systémami 
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vzdelávania [9] mali výrazný vplyv na reprodukčné správanie obyvateľstva, čo vyústilo do 

zmeny časovania a intenzity plodnosti. 
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Abstract 

Characteristics of flood hydrograph in the Myjava river basin gage stations 
 The objective paper characterizes the shape of the flood wave in the Myjava river basin by calculating 
the coefficients of skewness and kurtosis quantitatively. Coefficient specifies an idea of the shape of the values 
distribution. Positive values represent the left-hand asymetrical distribution. Kurtosis shows us the degree of 
values concentration of the character around the average value. Rainfall-runoff events, taken into account, have 
extreme course by Myjava river in 2006. Flood waves were identified on the basis of data provided by the Slovak 
Hydrometeorological Institute. Properties of all flood waves were statistically processed and summarized in an 
organized table. The aim of this work is to better understand the transformation of the flood wave and shape of 
hydrographs in different hydrological stations and to characterize quantitatively selected parameters of the flood 
wave. 
 
Keywords: hydrograph; Myjava basin; skewness; kurtosis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Povodne sú neoddeliteľnou súčasťou kolobehu vody v prírode. Sú jedným z 

najznámejších, najčastejších a najrozšírenejších prírodných hazardov. Povodne so sebou 

prinášajú negatíva, veľké škody na majetku alebo obete na životoch. Sú determinujúcim 

faktorom ľudskej činnosti v urbanizovanej krajine. Na druhej strane, v čase hydrologického a 

agronomického sucha, môžu mať pozitívny vplyv na úrodu. Pomáhajú zachovať typické 

akvatické a terestrické ekosystémy inundačných území, dokážu vyčistiť povodie.  

Práve z dôvodu prírodnej hrozby a rizika povodní sme sa rozhodli charakterizovať 

povodňové vlny určitými kvantitatívnymi ukazovateľmi. Našim modelovým územím bolo 

povodie Myjavy a hydrologické stanice Šaštín-Stráže, Senica, Sobotište, Jablonica a Myjava 

znázornené na Obr. 1.  

 Cieľom práce bolo charakterizovať odtokové vlny na hydrologických staniciach 

SHMÚ. Zamerali sme sa na získanie koeficientov šikmosti a špicatosti, ktoré nám výstižne 

zachytávajú tvar jednotlivých vĺn. 
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Obr. 1. Povodie rieky Myjava a jeho lokalizácia v rámci Slovenskej republiky 

Materiál a metódy 

Jedným z prvých a zrejme najvýznamnejším autorom hydrologických odborných 

textov a štúdií bol akademik Oto Dub. Vo svojich dielach Dub [1 – 2] zadefinoval veľké 

množstvo hydrologických pojmov a charakteristík. Na jeho práce nadviazalo viacero autorov, 

napr. Szolgay et al. [3], Matějíček a Hladný [4], Trizna [5], Brázdil, Kirchner et al. [6] a ďalší. 

Priebeh povodní má na riekach veľmi rozmanitú podobu, ktorá je výsledkom 

pôsobenia mnohých faktorov. Aby sme mohli povodne vzájomne porovnať, je potrebné ich 

vlastnosti vyjadriť vzájomne porovnateľnými hodnotami. Medzi charakteristiky povodňovej 

vlny patrí jej trvanie, kulminačný prietok, priemerný prietok, celkový odtok, podiel z ročného 

odtoku a iné. Tieto charakteristiky sa na jednotlivých vodomerných staniciach ťažko 

porovnávajú. Závisia najmä od toho, na akom riečnom kilometri je stanica situovaná a aké 

veľké povodie jej prislúcha. Netopil [7] vo svojej práci vyhodnocuje a porovnáva prietok na 

základe grafického znázornenia - hydrogramu.  

Pre vypracovanie tejto štúdie bolo potrebné zanalyzovať voľne dostupné hydrologické 

ročenky a povodňové správy zo stránky SHMÚ [8 – 9]. 

 Z povodňových udalostí v roku 2006 sme separovali jednotlivé povodňové vlny. 

Každej bolo pridelené označenie, začiatok, koniec, trvanie povodňovej vlny, jej kulminačný a 
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priemerný prietok. Najväčší dôraz sme kládli na zistenie koeficientov šikmosti a špicatosti. 

Tieto charakteristiky sme spracovali v Tab. 1. 

Koeficient šikmosti sme vypočítali na základe vzorca: 

                                                                ;       [I.] 

Koeficient špicatosti sme počítali na základe vzťahu: 

                                                                 ;                                                 [II.] 

s = smerodajná odchýlka;  = priemer;  = jednotlivé hodnoty súboru;  n = rozsah súboru;  

 Niekedy bolo obtiažne určiť či sa jedná o dve vlny so samostatnými vrcholmi alebo o 

jednu dvojvrcholovú vlnu. Niektoré vlny sme započítali ako keby boli samostatné a zároveň 

ako keby to bola jedna vlna s dvoma vrcholmi. Hydrogramy sú znázornené na Obr. 2. 

 Z koeficientov šikmosti a špicatosti sme vytvorili graf závislostí (Obr. 3). Koeficienty 

sme a priori rozdelili do skupín tak, že hodnoty pod -1 a nad 1 prejavovali zvýšenú špicatosť, 

resp. šikmosť. V rozmedzí -1 až 1 sme považovali hodnoty za normálne. 

 

Výsledky a diskusia 

 Z Obr. 2 je zjavné že na najnižšie položenej stanici Šaštín-Stráže, dochádza k 

interferencii vĺn z dvoch tokov, t.j. Myjava a Teplica. Na prvý pohľad je vidieť, že stanicami v 

hornom úseku tokov prešli vlny s výrazne ostrejším vrcholom. Na základe Tab. 1 a Obr. 3, 

kde sú kvantitatívne resp. graficky znázornené hodnoty koeficientu špicatosti môžeme vidieť, 

že najvyšší koeficient majú povodňové vlny v staniciach Myjava a Sobotište, čiže na 

staniciach vyššie na toku. Naopak najnižší koeficient šikmosti majú vlny v staniciach 

Šaštín-Stráže a Senica. V hydrologickej stanici Šaštín-Stráže je to v dôsledku jej umiestnenia 

v dolnej časti toku pod sútokom Myjavy a Teplice. Na stanici Senica je to spôsobené 

antropogénnym vplyvom. Nad touto stanicou sa totižto nachádza vodná nádrž Kunov. 

 Koeficient šikmosti nám rozhoduje o tom, či vlna má rýchlejší nástup alebo ústup. 

Koeficient na Obr. 3 má hodnoty osi v obrátenom poradí a tak umiestnenie značky vlny 

zodpovedá miere jej šikmosti. Ľavostranne asymetrické rozdelenie mali najmä povodňové 

vlny na stanici v Senici, kde možno ani nebol taký extrémny nástup vlny, ale vplyvom nádrže 

Kunov bol ústup vlny veľmi pomalý.  

1495



 Kvôli obsahovému obmedzeniu rozsahu sme v tomto príspevku použili iba povodňovú 

udalosť z roku 2006. Ďalšie povodňové udalosti a viaceré charakteristiky sú spracované 

v rámci bakalárskej práce od Timka [10]. 

Tab. 1. Charakteristiky povodňových vĺn 
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M1 29.3. 06:00 30.3. 11:00 30 23,20 11,23 -0,318 0,573 

M2 30.3. 11:00 31.3.  06:00 20 5,29 4,24 -1,050 0,114 

M3 31.3. 13:00 1.4. 08:00 20 8,59 5,97 -1,016 0,281 

J1 26.3. 14:00 30.3. 20:00 103 52,65 25,19 -0,714 -0,509 

J2 26.3. 14:00 27.3. 14:00 25 14,01 10,28 -0,864 -0,236 

J3 27.3. 14:00 28.3. 16:00 27 28,87 22,56 -0,968 -0,161 

J4 28.3. 16:00 30.3. 20:00 53 52,65 33,24 -0,857 -0,857 

So1 26.3. 10:00 27.3. 10:00 25 17,84 11,76 -0,745 -0,081 

So2 27.3. 10:00 28.3. 04:00 19 28,35 19,31 -0,844 -0,049 

So3 29.3. 05:00 30.3. 11:00 31 37,20 19,53 0,135 1,355 

So4 31.3. 13:00 31.3. 22:00 10 11,84 9,68 -1,046 -0,081 

Se1 26.3. 10:00 30.3. 11:00 98 37,88 19,06 -1,393 1,236 

Se2 29.3. 07:00 30.3. 11:00 29 37,88 24,82 -0,632 1,453 

Se3 31.3. 15:00 1.4. 04:00 14 15,06 12,90 -0,741 1,116 

Š1 26.3 .12:00 31.3. 17:00 126 65,33 45,89 -1,017 -0,171 

Š2 26.3 .12:00 2.4. 15:00 172 65,33 41,67 -1,337 0,090 

Š3 31.3. 17:00 1.4. 05:00 13 37,88 36,19 -1,188 -0,030 

 

 

Obr. 1. Prietok v hydrologických staniciach povodia Myjavy pri povodni roku 2006 
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Obr. 3. Graf závislostí koeficientov šikmosti a špicatosti 

Výsledky našej štúdie sa stotožňujú s tvrdeniami Matějíčka a Hladného [4], ktorý 

uviedli, že extrémnosť povodňových vĺn by sa vo všeobecnosti mala prenášať do nižšie 

položeného úseku toku, spomaľovať svoj postup a prejavovať sa splošťovaním. Tento 

základný hydrologický scenár však môže ovplyvňovať situácia na prítokoch, kde na sútoku 

môže dochádzať k interferencii povodňových vĺn. Minár et al. [11] uvádza, že hodnotenie 

povodňovej hrozby predstavuje zložitý problém. V dôsledku množstva premenných v čase, 

priestore a charaktere skúmaného fenoménu je nutné použitie aproximatívnych prístupov, 

ktoré môžu viesť maximálne k hodnoteniu v kvalitatívnej poradovej škále. A práve náš 

výskum prináša aj kvantitatívne parametre, ktoré vystihujú niektoré vlastnosti povodne. 

 
Záver 

Povodne boli, sú a budú patriť k jedným z najvážnejších prírodných hrozieb, ktoré 

postihujú územie Slovenskej republiky. Hodnotenie povodňovej hrozby, resp. rizika sa 

realizuje najmä na základe finančného vyjadrenia hospodárskych škôd ktoré spôsobili, alebo 

podľa N-ročnosti ich výskytu. Náš výskum ponúka ďalšie možnosti kvantitatívneho 

hodnotenia povodní. Kvantitatívne vyjadrenie čo najväčšieho počtu charakteristík povodne, 

môže viesť k vytvoreniu algoritmickej bázy, ktorá by minimalizovala subjektívne chyby a 

umožnila maximálne využitie známych vzťahov medzi zrážkovo-odtokovým procesom a 

charakteristikami prírodného prostredia. 
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Abstract 

Hotel occupancy as a presumption for development of urban cultural tourism in Paris 
Nowadays urban tourism is becoming increasingly important. The present paper tries to analyze the 

level of material-technical base in Paris. We introduce an area where specific crossing of artistic performances 
and culture was born. Paris is regarded by tourists as one of the most attractive places in the world. This is 
proven by the number of international visitor arrivals. Urban tourism development also depends on the hotel 
occupancy rates. Hotel occupancy rates can also affect future planning decisions to build or renovate these 
facilities.  Moreover, cities are places where various major facilities such as hotel facilities and event facilities are 
located. Monuments and museums have an influence to the cultural tourism development and sustain future of 
cultural heritage. As well we analyze culture-historical assumptions of travel industry. Cultural monuments in 
Paris have broad representation and invaluable significance.  
 

Keywords: hotel; tourism; culture-historical assumption; Paris; factor of development 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cestovný ruch sa odlišne rozvíja v mestskom prostredí a na vidieku. Mestský cestovný 

ruch dynamicky napreduje aj vzhľadom na to, že návštevník má širšie možnosti výberu 

z rôznych oblastí, a táto rôznorodosť ponuky môže pozitívne ovplyvniť dopyt zo strany 

návštevníkov. Na dosiahnutie úspechu rozvíjajúcich sa metropol, ku ktorým Paríž nepochybne 

patrí, spolupôsobí množstvo faktorov z rôznych sfér života. V tejto práci sa zameriavame na 

úroveň materiálno-technickej základne, ktorá prostredníctvom ubytovacích zariadení 

s kvalitnými službami rozširuje možnosti spoznávania kultúrneho bohatstva mesta a vytvára 

predpoklad rozvoja cestovného ruchu. Rozvíjajúci sa kultúrny turizmus vplýva na rozvoj 

kultúrnych zariadení, ktoré môžu rozširovať svoju ponuku pre stále väčší počet návštevníkov, 

a tým aj naďalej rozširovať kultúrne povedomie, ktoré má vplyv na zachovanie umeleckého 

dedičstva od minulých čias po súčasnosť a tiež pre budúce generácie. Z kultúrno-historických 

predpokladov majú kultúrne pamiatky v Paríži široké zastúpenie a nevyčísliteľnú umeleckú 

hodnotu. Ich ochrana a rozvoj by mali byť poslaním súčasných generácií, nakoľko nie je 

možné vytvoriť to isté umelecké dielo dvakrát. Koncentrácia umelcov a ich tvorivá činnosť 

v oblasti umenia je príznačná pre Paríž v rôznych časových obdobiach i lokalizáciách ako 

napr. Montmartre a Montparnasse. Cieľom práce je v nadväznosti na práce [1, 2], poukázať na 

kultúrny potenciál mesta Paríž s nesmierne bohatými možnosťami využitia hotelových kapacít 
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v cestovnom ruchu a jeho vplyv na okolité územie v rôznom časovom období. Mestský 

kultúrny turizmus výrazne ťaží z celkovej kapacity hotelov a prejavuje sa vysokou 

obsadenosťou hotelov centrálneho mesta.  

 

Materiál a metódy 

Materiálno-technická základňa cestovného ruchu sa môže z funkčného hľadiska 

posudzovať v širšom aj v užšom zmysle. V širšom zmysle sem patria všetky pracovné 

prostriedky, ktoré sa zúčastňujú tvorby a realizácie služieb bez ohľadu na ich organizačné 

začlenenie a podiel pri poskytovaní služieb cestovného ruchu. V užšom zmysle patria do 

materiálno-technickej základne cestovného ruchu pracovné prostriedky, ktoré slúžia výlučne 

potrebám cestovného ruchu, napríklad cestovné kancelárie a ich zariadenia, ubytovacie, 

stravovacie, športovo-rekreačné a iné účelové zariadenia, ktoré plnia úlohy len pre cestovný 

ruch [3]. Paríž je preslávený svojimi hotelmi, v ktorých niektorí umelci prežili časť svojho 

života. Podľa najnovších štatistík z roku 2013 dosiahli hotely celkový počet 1 570 spolu s 

81 042 izbami a vytvorili tak hustú sieť hotelov. Podľa najnovšej klasifikácie platnej od 

októbra 2009 sú klasifikované hviezdičkami od 1* po 5*. V minulosti boli klasifikované 

hviezdičkami od 0* po 4* luxe. V roku 2014 získalo 6 parížskych hotelov titul Palace [4]. Pre 

analýzu ubytovacích zariadení v Paríži som si vytvorila obsiahlu databázu skúmaných 

jednotiek. Pri získavaní údajov obsadenosti hotelov som kontaktovala viac ako 1 200 hotelov, 

ktorých kontakty som získala na ich príslušných webových stránkach. Na základe odozvy som 

z poskytnutých dát vytvorila grafy. 

 

Výsledky a diskusia 

Ubytovacie zariadenia poskytujú návštevníkom cenné informácie a možnosti 

k bližšiemu spoznávaniu umeleckých pamiatok v meste. Umenie je nenahraditeľným zdrojom 

inšpirácií pre mnohých ľudí na vyjadrenie ich umeleckého cítenia a prenášaním svojich 

myšlienok na okolie. Umenie prostredníctvom kultúry a jej zariadení, v ktorých sú uložené 

jeho hodnotné objekty záujmu, vytvára predpoklady rozvoja cestovného ruchu. Zariadenia 

vedú kroky v súvislosti s profesionalizáciou turizmu prostredníctvom inovácií svojich služieb.  

Celkové využitie kapacity hotela je vyjadrené jeho obsadenosťou, ktorá sa môže podľa 

typu sezóny meniť. V Paríži to neplatí pre všetky hotely. Niektoré sú vyťažené počas celého 

roka rovnako, nakoľko má Paríž veľký potenciál využívania predpokladov cestovného ruchu 

počas celého roka. Na ich obsadenosť vplývajú rôzne faktory ovplyvňujúce dôvody návštevy 
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mesta, medzi nimi nevynímajúc faktor umenia vo forme návštevy múzeí, pamiatok, stálych a 

dočasných expozícií. Podľa ankety vytvorenej mestom návšteva múzeí, pamiatok a stálych 

expozícií bola primárnym dôvodom turistickej návštevy Paríža [4]. Umenie sa tak 

spolupodieľa na rozvoji mesta a zvyšovaní obsadenosti hotelov.  

 

Podiel sezónnej obsadenosti hotelov v Paríži
 jan.-okt. 2008
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Obr. 1. Podiel sezónnej obsadenosti hotelov v Paríži január-október 2008 

 

Lokalizácia umeleckých pamiatok a zariadení v meste úzko súvisí s obsadenosťou 

hotelov. Hotely sú lokalizované najmä v blízkosti umeleckých pamiatok a významných múzeí 

vďaka ktorým môžu zvýšiť svoju obsadenosť pomocou propagácie tejto proximity a ľahšej 

dostupnosti. Obr. 1 predstavuje podiel sezónnej obsadenosti hotelov v Paríži január-október 

2008, kde celková obsadenosť hotelov dosahuje v priemere 84,05 %. Plnú obsadenosť 

uvádzajú hotely Hotel du Globe, Hotel Chateaubriand, Avenir hotel Montmartre a Hotel 

Elysées Régencia. Najnižšiu obsadenosť dosahuje opäť Hotel Belford, no Hotel Beausejour 

dosahuje už 80 %-nú naplnenosť v sledovanom období. Mesačná štatistika sa od sezónnej 

štatistiky odlišuje. Mesačná obsadenosť obsahuje údaje obsadenosti hotelov za jednotlivé 

mesiace zvoleného obdobia. 
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Obsadenos ť hotelov v Paríži za október 2008
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Obr. 2. Obsadenosť hotelov v Paríži za október 2008 

 

Obr. 2 predstavuje návštevnosť hotelov za mesiac október 2008, kedy je možné 

pozorovať návštevnosť aj u niektorých nových hotelov oproti obr. 1. Obsadenosť dosahuje 

v priemere 83,74 %. Hotel Chateaubriand dosahuje 100 %-nú obsadenosť. Hotel Belford a 

Hotel Beausejour dosahujú najnižšiu obsadenosť 60 %. 

 

 
Obr. 3. Podiel obsadenosti hotelov podľa turistických zón v roku 2013 
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V roku 2013 v porovnaní s rokom 2008 došlo k viacerým zmenám. Hotely ktoré 

dosahovali nižšiu sezónnu obsadenosť v roku 2008 sa zaradili v roku 2013 do zón s vyššou 

mierou obsadenosti (Notre-Dame - Quartier Latin). Zo štatistík skúmajúcej obsadenosť 

hotelov podľa turistických zón v roku 2013 (obr. 3) vyplýva, že najvyššiu mieru obsadenosti 

zaznamenala turistická zóna Les Halles - Le Marais (86,6 %). V tejto zóne došlo k poklesu 

miery obsadenosti, nakoľko v roku 2008 bol jej podiel 89,7 %. Najnižšiu mieru obsadenosti 

v roku 2013 zaznamenala turistická zóna Monmartre - Pigalle - Trinité (80,6 %). V roku 2008 

táto zóna mala podobnú mieru obsadenosti (80,6 %), no nepatrila k zóne s najnižším 

podielom. Túto zónu predstavovala zóna Passy - Bois de Boulogne s mierou obsadenosti 77,4 

%. V roku 2013 boli zaznamenané aj ročné rozdiely oproti roku 2012. Štyri turistické zóny 

(Tour Eiffel - Trocadéro, Passy - Bois de Boulogne, République - Bastille, Les Halles - Le 

Marais) v roku 2013 zaznamenali zníženie obsadenosti oproti minulému roku [4, 5].  

 

Záver 

Paríž ako centrum kutúrneho a umeckého diania sa formoval po stáročia, kedy zbieral 

dôležité  myšlienky a odkazy prostredníctvom nadaných umelcov. Formovali sa nové smery, 

ktoré sa stali inšpiráciou pre ďalšie generácie. Hodnotné umelecké zbierky uložené 

v parížských múzeách sú doteraz predmetom skúmaní a hodnotení umeleckých kritikov, 

umelcov a návštevníkov z celého sveta. Umelecké diela sa stávajú súčasťou kultúrneho 

cestovného ruchu, ktorého rozvoj závisí najmä od propagácie, ktorá sa odráža najmä 

v návštevnosti.  

Ako jeden z faktorov rozvoja sa stavia do popredia hoteliérstvo, ktorého kvalita 

služieb výrazne ovplyvňuje mestský cestovný ruch. Spoznávanie pamiatok sa stáva hľavným 

motívom návštevy účastníkov cestovného ruchu. Nespočetné množstvo pamiatok a kultúrnych 

zariadení umožňujú návštevníkom priblížiť sa k histórii mesta a jeho kultúrno-historickým 

koreňom. Súčasné podujatia sú dôležitým spojivom medzi umelcami a verejnosťou, ktorých 

spokojnosť sa odráža v ďalšej návštevnosti. Hotelové siete môžu ťažiť z kultúrneho bohatstva 

metropoly Francúzska. 

Neoddeliteľnou súčasťou zachovania kultúrneho dedičstva Paríža i celého Francúzska 

je ochrana umeleckých diel. Je potrebné vytvárať nové podmienky, v ktorých nadobúdajú 

väčší rozmer pre verejnosť ich skutočné hodnoty prostredníctvom expertných analýz. 
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Dôležitú úlohu zohráva vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia, ktorých následný 

výskum podporuje ďalší rozvoj v tejto oblasti, a tým aj umožňuje vytvorenie väčšej diverzity 

v oboznamovaní sa verejnosti s kultúrnymi a umeleckými odkazmi našich predkov.   
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Abstract 

Localization of arts districts and cultural facilities in Paris 
The aim of this paper is to localize districts of arts and cultural facilities in Paris. Subsequently, we try 

show how important is the influence of art in the urban area. Cultural areas can be observed like we expected 
more in historical districts then in periphery. Nowadays, there is a phenomenon of new districts of arts placed on 
the right bank of the river Seine which is more known like a centre of commerce and finance. These districts are 
creating their new identity. The main focus is to delimitate districts of arts in twenty arrondissements of Paris. We 
present the importance of their main institutions in each district of art. In addition, we have allocated all cultural 
facilities in the inner city of Paris. 
 

Keywords: district; art; culture; Paris 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Súčasnej podobe modernej metropoly Paríža so silnou koncentráciou kultúrnych 

zariadení predchádzala bohatá história mesta. V praveku bolo dnešné územie mesta pod 

hladinou mora a nad ním vystupovali len pahorky Chaillot, Montmartre, Belleville, Saint-

Geneviève a medzi ostrovmi bol ostrov Cité. Hladina neskôr klesla o 30 m. V 3 st. pred Kr. na 

ostrove Cité sa usadil keltský kmeň Parisiov. Osada sa postupne rozrástla. V pol 1st. pred Kr. 

sa oblasť okolo Paríža stala súčasťou rímskej Galie [1, 2]. Paríž dostal nový názov Lutetia 

Parisiorum a územie za rímskeho panstva získalo charakter mesta. Architektonickou 

pamiatkou rímskej éry sú kúpele (termy). Najstaršou sochárskou pamiatkou v Paríži z 1 st. je 

votívny prístavný pilier vytvorený na počesť cisára Tiberia.  

Na sklonku existencie Rímskej ríše sa nakrátko Paríž stal i jej hlavným mestom. V 4 

st. bol postavený prvý kresťanský kostol – Kostol sv. Štefana (Saint-Etienne). V r. 987 bol 

korunovaný Hugo Kapet za kráľa Francúzska a opäť sa stáva mesto Paríž hlavným mestom 

ríše. Filip II August bol prvý kráľ Paríža a druhý zakladateľ po Chlodovikovi. Udelil Parížu 

privilégium, ktoré umožnilo vznik škôl. V r. 1189-1192 sa zúčastnil aj s Richardom Levie 

srdce na tretej križiackej výprave. V 1356 sa chopil moci Etienne Marcel a vytvoril z Paríža 

nezávislú politickú silu. Triumf Versailles za Ľudovíta XIV. bol stelesnením víťazstva 

absolutizmu. Termín 14. júl 1789 sa zapísal do dejín francúzskou revolúciou. Feudalizmus 

bol zrušený 4. augusta a 26. augusta v Deklarácii práv človeka a občana bola vyhlásená 

rovnosť všetkých ľudí. Vzniklo heslo „Bratstvo-rovnosť-sloboda” [1, 3].  
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Francúzske dejiny sú hlboko zapísané do architektúry mesta. Parížské štvrte sa časom 

rozrastali. Od čias Filipa Augusta, kedy Paríž mal 8 obvodov a tie sa v 14. storočí rozrástli na 

16. V 16. storočí došlo k administratívnej reorganizácii mesta. Štvrte boli pomenované podľa 

ich najvýznamnejších kostolov. Počas 17. a 18. storočia boli vytvorené nové štvrte. 

V súčasnosti vďaka aplikácii zákonov z 28. mája a 16. júna 1859 Paríž má 20 obvodov 

namiesto 12 a 80 štvrtí namiesto 48 [4].  

Cieľom práce je lokalizovať doteraz stabilné umelecké štvrte Paríža spolu 

s vyčlenením nových umeleckých štvrtí a taktiež poukázať na bohatý kultúrny potenciál 

metropoly Paríž kompaktnou lokalizáciou kultúrnych zariadení. 

 

Materiál a metódy 

Pri tvorbe máp som na základnom mapovom podklade vyčlenila všetky umelecké 

štvrte podľa dostupnej literatúry a tiež na základe vlastného pozorovania. Nové štvrte 

lokalizovali autori Sophie De Santis, Alice Bosio, Colette Monsat a infografické oddelenie 

Figara. Na základe lokalizácie kultúrnych zariadení a ich časového zaradenia som doplnila 

novú umeleckú štvrť v 16. arrondissemente. Následne som vykonala nevyhnutné úpravy 

(dokreslenie mierok, severky, vytvorenie legendy). Nové štvrte sa od stálych umeleckých 

štvrtí odlišujú ich netypickou lokalizáciou v rámci arrondissementov. Vyčlenené umelecké 

štvrte v Paríži sa nenachádzajú samostatne v rámci arrondissementov, ale ich hranice 

prechádzajú viacerými arrondissementami. Súčasný Paríž je veľmi bohatý na pamiatky. 

Nachádza sa tu 1 793 historických pamiatok, ktoré tvoria viac ako polovicu počtu historických 

pamiatok v celom regióne Île de France (3 763). Celkový počet historických pamiatok vo 

Francúzsku je 42 644. V rámci histórie až do konca 19 st. mesto nemalo múzeá, pretože od 

1797 najväčšiu časť národných kolekcií bolo prezentovaných verejnosti v le Muséum (budúce 

múzeum Louvre). Ďaľšia časť bola presunutá do veľkých miest provincií. Až v roku 1880 

vzniklo Múzeum Carnavalet, ktoré sa tak stalo najstarším múzeom Paríža [5]. Dnes sa 

v Paríži sa nachádza 16 mestských múzeí, 34 národných múzeí a 81 ďalších [6]. Okrem múzeí 

sa tu nachádza množstvo monumentov, divadiel, koncertných sál, ateliérov výtvarných umení 

a zahraničných kultúrnych centier. Pri lokalizácii kultúrnych zariadení som použila bodovú 

metódu. Takto dotvorenú mapu som preniesla do Wordu, kde som ešte uskutočnila jej popis. 

 

Výsledky a diskusia 

Paríž má 10 stálych umeleckých štvrtí (Etoile – Champs Elysées – Matignon, 
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Concorde – Louvre, Beaubourg, Art et Métiers – République, Marais, St-Louis – St-Paul – 

Bastille, Tolbiac, Montparnasse – Luxembourg, St-Germain, Boulogne – Billancourt). Nové 

umelecké štvrte sa rozrástli najmä na pravom brehu Seiny okrem umeleckej štvrte v 13. 

Arrondissemente. Difúzia umeleckých štvrtí a kultúrnych zariadení Paríža je znázornená na 

obr. 1.  

 

 
 
Umelecké štvrte: 1 Etoile – Champs Elysées – Matignon, 2 Concorde – Louvre, 3 Beaubourg, 4 Art et Métiers – 
République, 5 Marais, 6 St-Louis – St-Paul – Bastille, 7 Tolbiac, 8 Montparnasse – Luxembourg, 9 St-Germain, 
10 Boulogne – Billancourt, 11 Pigalle – Barbès, 12 Le X ͤ, 13 Belleville-Ménilmontant – Les Lilas, 14 LeXIII ͤ, 
15 Le XVI ͤ 
 

Obr. 1. Lokalizácia umeleckých štvrtí a kultúrnych zariadení v Paríži (r. 2015) 

 

Umelecká štvrť Etoile – Champs Elysées – Matignon je charakteristická klasickými ale 

aj modernými galériami, renomovanými inštitúciami, aukčnými sieňami a prestížnymi 

výstavnými priestormi a salónmi. V umeleckej štvrti Concorde – Louvre sa nachádza len 
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niekoľko galérií, no je tu umiestnené najvýznamnejšie múzeum Louvre. Vďaka nemu je tento 

priestor najviac navštevovaný. V parkoch sú umiestnené významné umelecké sochy. Je 

bohatou štvrťou vďaka blízkosti Ministerstva kultúry a národnej knižnice Richelieu. 

V umeleckej štvrti Beaubourg sa nachádza slávne Národné centrum umenia a kultúry Georges 

Pompidou, ktoré sa špecializuje na usporadúvanie výstav v oblasti moderného umenia.   

Premostením medzi štvrťami Beaubourg a Marais je umelecká štvrť Art et Métiers – 

République. Nachádzajú sa tu malé nezávislé galérie. Historická umelecká štvrť Marais 

obsahuje plno galérií orientovaných na moderné umenie a avantgardu, vintage a moderný 

dizajn a taktiež sa tu nachádza niekoľko slávnych inštitúcií ako napríklad múzeum Picasso. 

Sídli tu aj Inštitút národného dedičstva s oddelením historických pamiatok ministerstva 

kultúry. V 60-tych rokoch 20 st. bola väčšina budov v luxusnej štvrti Marais ničená bez 

ohľadu na ich historickú hodnotu. André Malraux, vtedajší minister kultúry, na zastavenie 

masívnych demolícií vytvoril klasifikáciu pamiatok na ochranu Marais. Budovy sa 

reštaurovali a dnes sú niektoré z nich múzeami ako napríklad Múzeum Victora Huga. 

Umelecká štvrť St-Louis – St-Paul – Bastille patrí do historicky významnej oblasti. V St. Luis 

sú k dispozícii viaceré antikvariáty. Umelecká štvrť Tolbiac zmenšila svoju rozlohu vďaka 

železničnej trati SNCF. Táto trať rozčlenila územie na dve časti. Umelecké galérie sa časom 

vytratili z tejto oblasti. Nachádza sa tu ale významná národná knižnica Mitterrand, Cité de la 

Mode  a Halle Freyssinet. Ostatné umelecké centrá sú zriedkakedy otvorené. Vysoká škola 

architektúry je v blízkosti hranice centrálneho mesta s perifériou. Umelecká štvrť 

Montparnasse – Luxembourg zahŕňa historickú štvrť spolu s Luxemburskými záhradami. 

Umelecká štvrť St-Germain alebo latinská štvrť a St. Michel sú chrámami umenia a literatúry. 

Nachádza sa tu množstvo galérií moderného umenia a je tu vytvorený priestor aj pre exotické 

umenie. Umelecká štvrť Boulogne – Billancourt predstavuje územie koncentrujúce 

neoklasické umenie a architektúry 30 a 40-tych rokov. V rámci lokalizácie kultúrnych 

zariadení a umeleckých štvrtí možno pozorovať ich vzájomné prepojenie. Viaceré významné 

kultúrne zariadenia sú koncentrované práve v skúmaných umeleckých štvrtiach. Nové 

umelecké priestory vytvárajú nové možnosti pre rozvíjanie umeleckých hodnôt. 

Vo všeobecnosti otvorenosť kultúrneho vyjadrenia rôznym skupinám ľudí je príznačný 

pre múzeá, galérie, divadlá, kultúrne a společenské podujatia. Z obr. 1 tiež vyplýva, že 

v parížskych obvodoch majú kultúrne zariadenia široké zastúpenie hľavne v centrálnej časti. 

Vysoko zastúpený počet kultúrnych zariadení je lokalizovaných v 3 obvode, ktorých 

zariadenia sú v tesnej blízkosti hraničiacej so 4 obvodom. 5 a 6 obvod je charakterizovaný 
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hustou koncentráciou kultúrnych zariadení. V 7 obvode dominujú mestské divadlá a 

zahraničné kultúrne centrá.  Z okrajových obvodov dominuje hľavne 16 obvod, kde prevláda 

vo veľkej miere zastúpenie múzeí. V 16. arrondissemente sa nachádza múzeum Guimet, 

Galliera, Marmottan Monet, Palais de Tokyo a veľa ďalších významných kultúrnych 

zariadení. Niektoré kultúrne zariadenia sa koncentrujú v tesnej blízkosti hlavných pamiatok 

mesta, nakoľko s nimi úzko súvisia. Ostatné zariadenia sú lokalizované nepravideľne 

v jednotlivých obvodoch, no pre umenie a cestovný ruch majú takisto nesmierny význam [6].            

 

Záver 

Kultúrno-historické pamiatky sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva. Ich 

umelecká hodnota pre spoločnosť je nevyčísliteľná. Práca podáva základný obraz o 

umeleckom Paríži. Zachytáva jeho špecifiká, históriu a priestorové zmeny. Rozoberá súčasný 

stav a lokalizáciu umeleckých štvrtí a kultúrnych zariadení.  

Umelecké štvrte sa dlhodobo formovali do súčasnej podoby. V súčasnosti môžeme 

pozorovať v Paríži nové štvrte, ktoré sa stávajú priestormi na umelecké vyjadrenie svojich 

myšlienok. Kultúrny, sociálny a ekonomický štatút umelcov sa zmenil. Paríž 21. storočia nie 

je len priestorom, kde sa rozvíjal buržoázny systém udržiavaný umelcami, ale aj priestorom 

novej urbánnej scény obohacujúcej sociálny a ekonomický život v štvrtiach. Tieto štvrte si 

vytvárajú svoju novú identitu.  

Z geografického hľadiska sa nové umelecké priestory vytvorili v oblasti pravého brehu 

Seiny najmä v jeho východnej časti. Ľavý breh bol rozšírený len v 13. arrondissemente. 

V 9. arrondissemente bol vytvorený dizajnový Ateliér 54, kde Stéphane Quatresous 

predstavuje výber umeleckých predmetov 20. storočia. V Belleville je možné objaviť nové 

galérie a koná sa tu bienále Belleville. V Ménilmontant sa nachádzajú ateliéry, ktoré 

každoročne už takmer 20 rokov umožňujú voľný vstup pre verejnosť koncom septembra. 

V roku 2012 dosiahli 25 000 návštevníkov. Viaceré štvrte boli revitalizované ako napríklad 

štvrť Barbès [8]. Revitalizáciou mestského priestoru sa tak umožní rozvoj umenia a kultúry. 

Umenie je odjakživa univerzálnou hodnotou ľudstva, ktorá svojsky obohacuje vedomie i bytie 

každého jednotlivca. Bez umenia by sme nechápali dejiny a naopak, dejiny nám približujú 

umenie [9]. Preto je potrebné chrániť umelecké pamiatky v urbánnom priestore a vytvárať pre 

ne nové podmienky, ktoré umožňujú ich rozvoj v skúmanej oblasti. 
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Abstract  
 Evaluation of digital elevation models precision 

The article deals with Digital Elevation Models - DEM. We define evaluation of the DEM and we 
describe evaluation processes of the data quality element - an absolute vertical accuracy in the second part. The 
practical part describes how we apply evaluation of the absolute vertical accuracy of the Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM).  
 

Keywords: digital elevation model; evaluation; absolute vertical error 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Georeliéf patrí medzi najdôležitejšie zložky v krajine. Svojím tvarom ovplyvňuje ako 

prírodné procesy tak aj hospodárske aktivity človeka. Pre poznanie a vyjadrenie vlastností 

georeliéfu je potrebné vytvorenie digitálneho modelu georeliéfu (DMR). Najzákladnejším 

druhom DMR je digitálny výškový model (DVM) reprezentujúci nadmorské výšky. Počet 

poskytovateľov DVM neustále narastá a užívateľ má na výber z veľkého množstva 

produktov. Avšak dostupné DVM boli vytvorené s využitím rôznych postupov a preto sú 

potrebné informácie o ich kvalite, ktoré nám umožnia ich porovnanie, aby si používateľ 

mohol vybrať DVM splňujúci jeho požiadavky. Hodnotenie kvality DVM sa musí realizovať 

rovnakým postupom, aby sme docielili porovnateľnosť výsledkov hodnotenia. Na určenie 

zásad popisu kvality údajov slúžia technické normy, v našom príspevku sme hodnotili kvalitu 

údajov podľa normy ISO 19157:2010 Geografická informácia - kvalita údajov. Pri hodnotení 

kvality údajov sú použité prvky kvality údajov, za najdôležitejší prvok kvality údajov pri 

hodnotení kvality DVM je považovaná polohová presnosť. V tomto príspevku sme v rámci 

polohovej presnosti hodnotili absolútnu vertikálnu polohovú presnosť, ktorá je chápaná ako 

najdôležitejšia charakteristika DVM. Cieľom tejto práce je hodnotenie absolútnej vertikálnej 

polohovej presnosti, na splnenie cieľa bude slúžiť štatistické vyhodnotenie.  

 

Materiál a metódy 

 V príspevku sme hodnotili presnosť digitálneho výškového modelu Shuttle Radar 

Topographic Mission (SRTM).  Použili sme verziu SRTM 3 s priestorovým rozlíšením 3° 
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(približne 90 m na rovníku) a využili sme produkt spoločnosti GISAT [1], ktorý je voľne 

dostupný na adrese http://www.gisat.cz/content/cz/produkty/data-ke-stazeni. Spoločnosť 

GISAT pripravila dáta SRTM DEM  pre územie Českej a Slovenskej republiky v národných 

súradnicových systémoch. Dáta sú vo formáte GeoTiff s veľkosťou bunky 100 x 100 metrov. 

DEM je možné stiahnuť v súradnicových systémoch S-JTSK a S-42 (GISAT). Dáta obsahujú 

územie celej Slovenskej republiky, avšak my sme hodnotili vybraný územný rozsah zvolený 

na základe súboru kontrolných bodov, ktoré sme mali k dispozícii.  

Súradnice rohov nášho výberového územného rozsahu v S-JTSK: 

− Juhozápadný roh X= -584933.71 , Y= -1290565.40 

− Juhovýchodný roh X= -520392.51 , Y= -1290565.40 

− Severozápadný roh X= -584933.71  , Y= -1231377.15 

− Severovýchodný roh X=-520392.51  , Y= -1231377.15 

Presnosť bola hodnotená na množine kontrolných bodov od Geokód s.r.o. o veľkosti 

2018 bodov. Kontrolné body boli dodané v tabuľkovom tvare a v súradnicových systémoch 

S-JTSK, BpV. Spoločnosť Geokód s.r.o. podľa [2] „udáva maximálnu polohovú chybu 

kontrolných bodov mxyz = 0,06 m zodpovedajúcu tretej triede geodetickej presnosti.“ 

 Na hodnotenie presnosti a spracovanie dát bol využitý softvér GRASS GIS. 

 

Hodnotenie kvality DVM 

 Informácie o kvalite dostupných geografických údajov sú potrebné pre ich 

porovnanie, aby si používateľ mohol vybrať súbor údajov splňujúci jeho požiadavky. Popis 

kvality geografických údajov je založený na technickej norme: ISO 19157:2010 Geografická 

informácia – kvalita údajov [3].  

 Hodnotenie kvality vykonávame prostredníctvom prvkov kvality údajov 

definovaných v technickej norme. Prvky kvality sú komponenty charakterizujúce určitý 

aspekt kvality údajov. Norma ISO 19 157 definuje nasledujúce prvky kvality geografických 

údajov:  úplnosť, logická konzistencia, polohová presnosť, tematická presnosť, časová 

presnosť, použiteľnosť [3]. 

 V našom príspevku nás zaujíma prvok kvality polohová presnosť, pre jej presnejšie 

vyjadrenie sú definované podprvky kvality: absolútna presnosť, relatívna presnosť, polohová 

presnosť mrežových údajov. My sme hodnotili podprvok absolútna polohová presnosť.  

 Absolútna polohová presnosť vyjadruje zhodu polohy údajov DVM voči ich 

skutočnej polohe v krajine. DVM je trojrozmerné (resp. 2,5 rozmerné) zobrazenie reliéfu a 
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uvažujeme o DVM v trojrozmernom súradnicovom systéme (X, Y, Z súradnice). Dve 

súradnice z nich (X a Y) vo svojej kombinácii udávajú horizontálnu zložku polohovej 

informácie a súradnica Z udáva nadmorskú výšku (vertikálna zložka polohovej informácie)  

[4]. Pre hodnotenie DVM sú používané nasledujúce absolútne polohové presnosti: 

− absolútna vertikálna polohová presnosť 

− absolútna horizontálna polohová presnosť 

− absolútna priestorová polohová presnosť 

Ich znázornenie v karteziánskom súradnicovom systéme môžeme vidieť na Obr. 1. 

 V príspevku bola hodnotená iba absolútna vertikálna polohová presnosť. Vertikálna 

polohová presnosť je najdôležitejšia absolútna polohová presnosť DVM. Je zhodná s 

absolútnou polohovou presnosťou DVM v smere osi Z (Obr. 1)  Vyjadruje presnosť určenia 

polohy údajov DVM v jednorozmernom priestore [4]. 

 

 Obr. 1. Prehľad absolútnych polohových presností  

 

 Pri hodnotení presnosti DVM nemáme informácie o každej štatistickej jednotke, ale 

pracujeme s konečnou množinou kontrolných bodov, ktorých distribúcia je väčšinou 

nerovnomerná a s malou hustotou. Výberový súbor pre jednorozmernú náhodnú premennú Z 

je preto tvorený množinou diferencií N, kde každá jedna diferencia predstavuje štatistický 

znak absolútnu vertikálnu polohovú chybu.  Pre výpočet absolútnej vertikálnej polohovej 

chyby použijeme  základnú mieru kvality: Absolute linear error at 90 % significance level of 

biased vertical data (ALE) [3].  Diferencie vypočítame podľa postupu: 
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1. Vypočítame absolútnu polohovú chybu pre vertikálnu dimenziu pre každý bod: 

                                             δV i=kontrolný bod V i − model Vi , prei=1 ...N                                                   [I.] 

 

2. Vypočítame strednú hodnotu vertikálnej chyby (aritmetický priemer) podľa vzťahu: 

                                                                                                                                             [II.]                                                               

 

3. Vypočítame smerodajnú odchýlku podľa vzťahu:  

                                                                                                                                        [III.]                                                                          

Ďalej sa postupuje v zmysle tejto miery podľa pravdepodobnosti P=90 %. 

 

Metódy hodnotenia kvality údajov 

 Proces hodnotenia kvality údajov sa vykonáva prostredníctvom jednej alebo 

viacerých metód hodnotenia kvality údajov. V príspevku bola použitá priama metóda 

hodnotenia. Priama metóda hodnotenia je metóda hodnotenia kvality údajov založená na 

kontrole prvkov v súbore údajov. Priame metódy môžu byť rozdelené na: 

− interné – pri hodnotení kvality využíva iba údaje z hodnotenej množiny údajov, 

− externé – pri hodnotení kvality využíva údaje externé k tejto množine. 

 Pri hodnotení je najvhodnejšie zvoliť externú metódu založenú na externých 

kontrolných bodoch, ktoré majú vyššiu polohovú presnosť. V našom prípade sme využili 

kontrolné body od spoločnosti Geokód s.r.o. na základe ktorých sme hodnotili absolútnu 

vertikálnu polohovú presnosť.  

 Hodnotenie prebehlo v dvoch variantoch. Prvý variant hodnotenia predstavovalo 

hodnotenie na celom súbore kontrolných bodov (2018 bodov). Avšak kontrolné body boli 

rozmiestnené veľmi nerovnomerne a vytvárali zhluky v rovinatých oblastiach, ktoré 

skresľovali výsledky hodnotenia. Preto bolo vykonané aj hodnotenie vo variante dva, v 

ktorom sme urobili selekciu kontrolných bodov a odstránením zhlukov bodov dosiahli ich 

rovnomernejšiu distribúciu (520 bodov). 

 

Výsledky a diskusia 

 Výsledok hodnotenia absolútnej vertikálnej polohovej presnosti pre obidva varianty 

môžeme vidieť v Tab. 1. Z výsledkov vyplýva, že pri použití množiny 
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kontrolné_body_všetky došlo k výraznému skresleniu výsledkov a to v dôsledku veľmi 

nerovnomerného rozmiestnenia bodov. Kontrolné body boli lokalizované v zhlukoch na 

najmenej členitých oblastiach hodnoteného DVM, čím do výpočtov vstupoval veľký počet 

bodov s malou nameranou odchýlkou medzi DVM a kontrolnými bodmi. Hodnota priemernej 

absolútnej vertikálnej polohovej chyby pre množinu kontrolné_body_všetky dosiahla 2,04 m 

a hodnota smerodajne odchýlky 4,09 m. Interval spoľahlivosti pre 90% oblasť prijatia je 2,04 

± 6,73. Inými slovami má 90% absolútnych vertikálnych polohových chýb hodnotu v rozpätí 

4,69 až 8,77 m.  

 
Tab. 1. Výsledok hodnotenia absolútnej vertikálnej polohovej presnosti SRTM 

STDEV = smerodajná odchýlka 

 

 Následne sme hodnotili absolútnu vertikálnu polohovú presnosť s využitím množiny 

kontrolné_body_výber, kontrolné body boli vybrané tak, aby boli čo najrovnomernejšie 

priestorovo distribuované a boli odstránené zhluky kontrolných bodov. Pri takto upravenej 

množine sme dostali objektívnejšie hodnoty absolútnej vertikálnej polohovej chyby, hodnota 

priemernej chyby dosiahla 2,66 m. Smerodajná odchýlka má hodnotu 5,35 m. Interval 

spoľahlivosti pre 90% oblasť prijatia je 2,66 ± 8,8 m, teda 6,14 až 11,46 m.  

 

Záver 

 Digitálne výškové modely si našli uplatnenie v mnohých vedeckých aj komerčných 

aplikáciách a počet poskytovateľov DVM neustále narastá. Aby si používatelia mohli vybrať 

DVM, ktorý by spĺňal ich požiadavky, potrebujú poznať kvalitu dostupných DVM. Kvalita 

DVM sa hodnotí na základe prvkov kvality údajov, za najdôležitejší prvok kvality je 

považovaná polohová presnosť. Ako sme uviedli v príspevku, najdôležitejšou polohovou 

presnosťou pri hodnotení DVM je absolútna vertikálna polohová presnosť, ktorú sme 

hodnotili v tomto príspevku.  
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Abstract 

Proposal of the laboratory preparation to the chemical laboratory group for potential researchers of 
Chemistry Olympiad  

The aim of the work was to design a practical preparation that could be included in the schedule of 
chemical laboratory group in secondary schools . When we were creating the task , we focused on the safety of 
experiment, content of the task and its motivation function. We have compiled the task which is suitable for 
student who is interested in Chemistry Olympiad. 
 

Keywords: practical preparation; Chemical Olympiad; chemical laboratory group 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Učiteľ počas svojej pedagogickej praxe je mnohokrát nútený riešiť rozporuplnú 

situáciu. Na jednej strane je na neho kladená požiadavka, aby do vyučovania prinášal 

bádateľský prístup, ktorý spočíva v objavovaní nových poznatkov samotnými žiakmi. [1] 

V dnešnej dobe sa vo výučbe prírodovedných predmetov kladie veľký dôraz na realizáciu 

pokusov a laboratórnych cvičení na vyučovacích hodinách. Vo väčšine prípadov si je učiteľ aj 

sám vedomý toho, že laboratórne cvičenia sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania 

prírodovedných predmetov, kedy žiaci prevádzajú svoje teoretické vedomosti do praktických 

zručností. [2] No na druhej strane, podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, 

časová dotácia hodín z predmetu chémia túto ideu a snahu učiteľa veľmi nepodporuje. [3] 

Učitelia majú samozrejme aj iné možnosti ako s žiakmi robiť pokusy. Tie, ktoré sa 

z časového hľadiska nestihnú na vyučovacích hodinách, môžu so žiakmi zrealizovať napr. na 

chemickom krúžku. Chemický krúžok nemusí na žiakov pôsobiť len vnútornou motiváciou, 

ktorá má väčší vplyv na jeho vzťah k predmetu, ale i vonkajšiu motiváciou. [4] Vedomosti 

sprostredkované na chemickom krúžku môže žiak uplatniť na rôznych chemických súťažiach, 

napr. na chemickej olympiáde. Získané praktické zručnosti môžu pomôcť žiakom ľahšie 

zvládnuť úlohy, s ktorými sa stretnú na chemickej olympiáde, a to najmä vo vyšších 

kategóriách (úroveň stredných škôl). 

Chemická olympiáda je postupová súťaž, ktorá sa na Slovensku organizuje už 51 

rokov ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Považuje sa za 
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neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov 

základných škôl, päťročných, šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl a podľa 

toho sa člení na 6 kategórií (A, B, C, Dg, Dz, EF). [5] V minulosti boli kategória Dg a Dz 

osobitne, v súčasnosti sú spojené do jednej kategórie D. 

Cieľom našej práce bolo navrhnúť praktickú úlohu, ktorá by bola vhodná na 

realizáciu na chemickom krúžku. Sústredili sme sa na typ praktickej úlohy, ktorý 

korešponduje s úrovňou ISCED 3 (vyššie sekundárne vzdelávanie). [6] Pre žiakov na 

mnohých stredných školách nie je chemický krúžok bežnou voľno časovou aktivitou, preto 

sme sa pokúsili navrhnúť úlohu, ktorá by mohla mať nielen motivačnú funkciu, ale tiež by 

mohla prispieť k príprave žiakov na riešenie zadaní, s ktorými sa môžu stretnúť v chemickej 

olympiáde. 

V snahe dodržať požiadavky, ktoré sú dnes kladené na učiteľa, sme sa pri návrhu 

úlohy pokúsili uplatniť najdôležitejšie vyučovacie zásady. [7] Snažili sme sa, aby spôsob, 

akým sú získavané poznatky, bol primeraný po obsahovej stránke a prispôsobený 

schopnostiam a zručnostiam žiakov. Na dosiahnutie trvácnejších poznatkov odporúčame, aby 

pokus realizovali žiaci individuálne.  

 

Materiál a metódy 

Preštudovali sme zadania teoretických aj praktických úloh posledných siedmich 

ročníkov chemickej olympiády v kategóriách prislúchajúcich úrovni ISCED 3 (A, B, C). 

Vymedzili sme si nasledovné kritéria, ktoré nám pomohli pri návrhu praktickej úlohy na 

chemický krúžok. 

� Chemický obsah úlohy: Nové poznatky, ktoré žiaci vďaka tejto úlohe nadobudnú 

musia byť nad rámec učiva, ktoré sa preberá na vyučovacích hodinách, keďže 

rozširujúce učivo býva súčasťou teoretických alebo praktických úloh chemickej 

olympiády. 

� Charakter vstupujúcich látok: Vďaka súčasným nariadeniam zameraným na 

bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu je výber chemikálií, s ktorými môžu 

žiaci základných a stredných škôl pracovať výrazne obmedzený. [8] Snažili sme sa 

zostaviť úlohu tak, aby sme pracovali len s povolenými chemickými látkami 

a povolenými koncentračnými limitami. [9] 

� Časová náročnosť: Úloha sa musí dať zrealizovať za 60 až 90 minút, čo je 

primeraný časový rozsah záujmového krúžku na stredných školách. 
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� Požiadavky na materiálne vybavenie: Vzhľadom na to, že školské laboratória 

neposkytujú rovnaké materiálne vybavenie, realizácia úlohy nesmie byť 

podmienená používaním náročných aparatúr a ťažko dostupných chemikálií. 

Použité chemikálie by mali byť dostupné na každej škole. 

� Motivačný účinok: Úloha má byť pre žiakov zaujímavá, hravá a má ich motivovať 

k ďalšiemu bádaniu a experimentovaniu. Zároveň by mala v žiakoch vyvolať túžbu 

po hlbších vedomostiach, pokúsiť sa hľadať súvislosti a chemickú podstatu.  Má 

žiakov upozorniť na prepojenie teoretických poznatkov z chémie s ich praktickým 

využitím. 

 

Výsledky a diskusia 

Po podrobnom preštudovaní zadaní teoretických a praktických úloh posledných 

siedmich ročníkov chemickej olympiády sme zistili, že medzi obľúbené úlohy patria zadania, 

ktoré súvisia s témou železo a jeho koordinačné zlúčeniny. Praktické úlohy kategórie A 

(školský rok 2010/2011, 47. ročník) boli zamerané na stanovovanie železa, či už celkového 

obsahu železa (študijné kolo) [10] alebo stanovenie železa II a III (krajské kolo). [11] Neskôr 

(školský rok 2013/2014, 50. ročník) sa téma železa opakovala aj v kategórii C v praktickej 

úlohe krajského kola, kde obsahom boli úlohy zamerané na oxidačno-redukčné reakcie železa 

a jeho koordinačné zlúčeniny. [12] V tomto školskom roku 2014/2015, kedy sa chemická 

olympiáda na Slovensku koná už po päťdesiaty prvýkrát, sa autori zadaní úloh zo všeobecnej 

a anorganickej chémie pre kategóriu B (domáce kolo) inšpirovali témou koordinačných 

zlúčenín, konkrétne s koordinačným iónom [HgCl4]
2-. [13] 

Na základe tohto stúpajúceho záujmu o koordinačné zlúčeniny a zlúčeniny železa 

sme sa rozhodli, že práve týmto smerom sa bude uberať návrh našej úlohy na chemický 

krúžok. Na základe nami vytýčených kritérií sme navrhli zadanie praktickej úlohy k téme 

koordinačných zlúčenín železa, ktorá je vhodná na zaradenie na chemický krúžok pre stredné 

školy. 

Keďže v minulosti sa koordinačné zlúčeniny železa používali ako anorganické 

pigmenty, [14] rozhodli sme sa tento fakt zohľadniť už pri tvorbe názvu úlohu – Príprava 

„atramentu“. Úloha pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov. V prvom kroku sa 

pripravuje koordinačná zlúčenina železa známa ako tzv. berlínska alebo pruská modrá. Do 

reakcie vstupuje Fe2(SO4)3 a K4[Fe(CN)6] za vzniku vo vode nerozpustnej zrazeniny 

Fe4[Fe(CN)6]3. V druhom kroku sa filtráciou a vysušením získava čistý prášok berlínskej 
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modrej. Následne v treťom kroku sa zrazenina rozpúšťa v roztoku kyseliny šťaveľovej za 

vzniku tmavomodrého roztoku, pretože vo vode a v ďalších zriedených kyselinách je 

nerozpustná. Takýto postup prípravy roztoku berlínskej modrej sa v minulosti využíval pri 

výrobe atramentu. [14] Po úspešne zrealizovanom pokuse si môžu žiaci naplniť roztokom 

vlastného atramentu pero a napísať pár riadkov. Príprava atramentu má žiakov upozorniť na 

praktické uplatnenie chémie v bežnom živote.  

K úlohe sme sa pokúsili navrhnúť znenie pracovného listu. V pracovnom liste sú 

úlohy formulované tak, aby jeho položky mohli žiaci vypĺňať priebežne. V úvode pracovného 

listu by sa žiaci mohli dozvedieť o existencii, zložení a type koordinačných zlúčenín, tiež sa 

oboznámia so základnými princípmi názvoslovia komplexov. Zároveň pred samotnou 

realizáciou pokusu si žiaci pomocou úloh v pracovnom liste precvičia výpočty súvisiace 

s prípravou roztokov. Prostredníctvom pracovného postupu, v ktorom si niektoré kroky musia 

žiaci doplniť sami, by sme u nich chceli rozvíjať systematizáciu práce. Okrem manuálnych 

zručností, ktoré žiaci získajú samotnou realizáciou pokusu, by sme vypĺňaním pracovného 

listu chceli dosiahnuť aktivizáciu ich pozorovacích schopností, rozvíjať schopnosť zapísať 

sledované javy, spracovať informácie a vyvodiť záver. Vďaka pracovnému listu získajú 

možnosť kedykoľvek sa vrátiť a pripomenúť si poznatky, ktoré si z tejto úlohy odniesli. 

 

Záver 

V našej práci sme sa venovali návrhu praktickej úlohy, ktorá by svojim obsahom 

a formou mohla slúžiť na prípravu študentov stredných škôl so záujmom o chémiu 

a chemickú olympiádu. K navrhnutej praktickej úlohe sme zostavili pracovný list pre žiakov. 

Po realizácii úlohy a vypracovaní pracovného listu si žiaci rozšíria svoje vedomosti z témy 

železo a jeho koordinačné zlúčeniny. 
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Abstract 

Outdoor learning as a method of experiential learning. 
Nowadays, the development of activating teaching methods is very attractive. Experiential learning belongs 

to these concepts. One of his methods is outdoor learning. It makes students and teachers to come out of the 
stereotypical school environment into the nature. It is natural to learn about nature in nature. Therefore, the inquiry of 
such methods has great potential and is very motivating for students. In our contribution we are focused on one 
demonstrational lesson, which have had the characteristics of outdoor learning. The lesson was taught as a part of 
project teaching in 2013 at Radošovce Elementary School with 18 pupils of the 8th class. It was found they very 
enjoyed learning, they would like to repeat it and they discovered their influence on nature protection. This research 
is the basis for further research at this field but on a larger scale. 
 

Keywords: experiental learning; outdoor learning; pupils 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V dnešnej škole je zaužívané pasívne prijímanie faktov a memorovanie vedomostí, ktoré 

majú žiaci následne problém prepojiť s reálnym životom. Na to, aby žiaci vedeli vedomosti 

získané v škole plnohodnotne využiť, je dôležité aktívne učenie sa. Zážitkové vyučovanie je 

spôsob učenia, ktoré aktívne učenie podporuje. Aby došlo k učeniu, je potrebné, aby sa žiak 

telom aj dušou aktívne zapojil do činnosti [1]. Zážitkové vyučovanie je charakteristické aktívnym 

zapojením žiakov do práce a vytvorením skúseností na základe prežitia niečoho na vlastnej koži. 

Vo svete je pojem zážitková pedagogika, zážitkové vyučovanie vnímané rôznymi spôsobmi. 

Veľké odlišnosti definícií sú v nemeckej, britskej či americkej literatúre a slovenskej a českej 

literatúre. Slovenskí a českí pedagógovia chápu zážitkovú pedagogiku doslovne, a teda, že 

zážitková pedagogika zdôrazňuje predovšetkým slová prežitie, zážitok, skúsenosť, tie sú 

vyvolané v procese dramaturgie, teda v cielene plánovaných a uvádzaných situáciách, kde sa 

najčastejšie ako prostriedok používajú rôzne podoby fenoménu hry [2]. Ak totiž prežijeme niečo 

na vlastnej koži, v našom mozgu to vytvorí oveľa hlbšie spomienky ako len namemorované 

vedomosti. Aj Ján Amos Komenský uviedol podobnú myšlienku už pred 300 rokmi, ktorá je 

možno založená na podobnom čínskom citáte: „Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi 
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niečo a ja si to zapamätám. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem 

ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“ Na základe tejto myšlienky 

vznikla jeho škola hrou, ktorá určitým spôsobom zodpovedá zážitkovej pedagogike. Cieľom 

zážitkovej pedagogiky je hlavne prepojiť reálny svet so školou. Pomocou prežívania určitej 

problematiky, nastolenej vo vyučovacom procese, žiaci efektívnejšie využívajú nadobudnuté 

poznatky a postoje v praktickom živote [3]. Cieľom tohto výskumu je prepojiť vyučovanie 

o prírode a prírodných javoch s reálnou prírodou a s vonkajším prostredím mimo školskej triedy 

a aktívnym učením zapojiť žiakov do plnohodnotného učenia sa. 

Materiál a metódy 

Jednou z metód zážitkového vyučovania je metóda vyučovania v teréne, z anglického 

prekladu outdoor learning. Hlavnou myšlienkou tejto metódy je vyňať sa zo stereotypného 

uzavretého priestoru triedy a vyjsť von do ozajstného sveta. Svojím spôsobom je veľmi blízka 

bádateľskému vyučovaniu a teda sa dá chápať aj v súvislosti s výskumne ladenou koncepciou, 

pretože jej úlohou je viesť žiakov k skutočnej vedeckej práci avšak v prírodnom prostredí. Pri 

učení v teréne sa účastníci naučia tým, čo robia; tým, s čím sa stretávajú; a tým, čo zistia. 

Účastníci sa dozvedia o prírode, samy o sebe a o spolužiakoch, a zároveň si rozvíjajú rôzne 

zručnosti [4]. Vyučovanie v teréne je aktívna metóda, ktorá rozvíja schopnosti experimentovať, 

bádať, kooperatívne pracovať, umožňuje získavanie okamžitej spätnej väzby a reflexie. Ak sa 

snažíme, aby bola príroda pre deti niečím dôležitým a milovaným a nie jednou z tisícov definícií, 

ktoré musia zvládnuť počas školskej dochádzky, tak im musíme dopriať príležitosti, aby mohli 

v skutočnej (t.j. nie virtuálnej) prírode niečo hlbokého zažiť, vypozorovať, niečomu pomáhať 

(a vedieť vysvetliť okoloidúcim, prečo tak činia), aby sa čo najprirodzenejšími spôsobmi učili 

vzájomnej komunikácii, vrátane empatických schopností načúvať a premýšľať o stanoviskách 

druhých [5]. Dôležité je ale upozorniť na fakt, že hlavný prínos tejto metódy sa ukáže až 

v budúcnosti, keď sa žiaci po čase dostanú do podobnej situácie a vynoria sa im spomienky na 

zážitok, čo prežili na vyučovaní a oni budú vedieť, ako reagovať, čo sa deje a prečo. Podobne sa 

dá vyučovanie rozdeliť na fázy a až v druhej fáze sa žiaci buď sami alebo za pomoci učiteľa 

vrátia späť a uvedomia si, čo presne sa v aktivite stalo a hľadajú poučenie pre budúci život. 

Zážitkové vyučovanie a metóda vyučovania v teréne bola využitá pri projektovom vyučovaní, 

ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Radošovce v mesiacoch október/november 2013, kedy jednou 

z vyučovacích hodín bola aj vychádzka k miestnej vodnej priehrade, kde sa uskutočnil odber 
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vzoriek vody, skúmanie makrozoobentosu (malé vodné živočíchy viditeľné voľným okom) 

a následné skúmanie vzoriek vody pomocou prenosných analytických prístrojov LabQuest 

Vernier. Táto hodina mala žiakom ukázať vplyv človeka na životné prostredie a naučiť sa, prečo 

treba prírodu chrániť. Keďže bola súčasťou projektového vyučovania, bola starostlivo 

premyslená, pripravená a mala svoju konkrétnu úlohu v hlavnom cieli projektového vyučovania. 

Samotné vyučovanie v teréne bolo zrealizované počas dvoch hodín. Keďže takáto metóda 

vyučovania má veľký interdisciplinárny charakter, vychádzka s chemickým, geografickým 

a biologickým zameraním a zameriava sa na miestnu ochranu životného prostredia bola 

uskutočnená počas hodín regionálnej výchovy. Pri vyučovaní v teréne treba čas rozpočítať na dve 

časti: transport na miesto vyučovania, samotné vyučovanie. Keďže vodná priehrada sa nachádza 

približne 25 min chôdze od školy, čas na transport predstavoval 50 min a tak z 90 min 

vyhradených na túto hodinu zostalo 40 min na čistú prácu. Tento čas treba využiť naplno, 

efektívne a aktívne. Počas transportu k priehrade mali žiaci v rukách protokoly, do ktorých 

museli vpísať polohu odberu vzoriek, čas, teplotu vzduchu, teplotu vody, počasie, opis krajiny 

a charakteristiku miesta odberu. Niekoľko položiek sa dalo vyplniť hneď na mieste, niekoľko 

museli vypracovať doma pri načítavaní literatúry o svojom regióne.  

 
 

Obr. 1. Odber vzoriek vody a makrozoobentosu 
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Obr. 2. Meranie vodivosti vody 

Po príchode k vodnej priehrade sa vykonal odber vzoriek vody a preskúmal sa 

makrozoobentos. Jeho prítomnosť, či neprítomnosť môže byť bioindikátorom čistého alebo 

znečisteného životného prostredia. Nasledoval presun k priľahlému potoku, kde bola opätovne 

vykonaná metóda kicking na pozorovanie makrozoobentosu, pre prípadné porovnanie výskytu 

jednotlivých druhov živočíchov. Nasledovala cesta späť do školy. Samotná analýza získaných 

vzoriek sa uskutočnila v priestoroch školského laboratória, nakoľko vonku neboli k dispozícii 

prenosné analytické prístroje. Prístroje Vernier Labquest sú „prenosné počítače“, ku ktorým 

možno pripojiť senzory systému Vernier. Vlastné meranie tak možno uskutočniť jednoducho aj 

„v teréne“ bez potreby ďalšieho počítača. Majú vstavaný vysokokapacitný akumulátor a ovládať 

ho možno cez farebný dotykový displej [6]. V budúcnosti, za lepšieho počasia, túto ich flexibilitu 

treba určite využiť. Na a získanie výsledkov, ktoré by preukázali, či sa podarilo touto prácou 

zatraktívniť vyučovanie chémie a motivovať žiakov učiť sa ju, boli využité sebahodnotiace 

tabuľky, kde mali žiaci vyjadriť svoj názor na prácu a takúto metódu vyučovania. Tak isto však 

mali príležitosť ohodnotiť samých seba a svoj tým. 

Tab. 1. Sebahodnotiaca tabuľka – zber dát pre kvalitatívne vyhodnotenie zážitkovej pedagogiky 

Premýšľajte o tom, aký bol priebeh projektu a akú úlohu ste v ňom zohrali vy. 

Meno:  

Názov projektu:  

Zadanie témy:  

O sebe O projekte 

Čo najdôležitejšie ste sa 
naučili v projekte? 

 Čo bolo na projekte 
najzábavnejšie? 
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Pri ktorej časti projektu 
by ste niečo zmenili? 

 Čo bolo na projekte najmenej 
zábavné? 

 

Ktorá časť projektu bola 
najlepšia? 

 Čo by mal učiteľ zmeniť, aby bol 
takýto projekt nabudúce lepší? 

 

 

Výsledky a diskusia 

Pri práci s analytickými prístrojmi mali žiaci možnosť použiť senzor na meranie pH, 

vodivosti vody a objemu kyslíka vo vode. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín, pričom každá 

pracovala na inej úlohe. Na konci hodiny musela každá skupina ostatným žiakom v triede 

vysvetliť použitie prístroja a zhodnotiť svoje zistenia pri meraní a odpovedať na nasledujúce 

otázky svojich spolužiakov. Pri pozorovaní makrozoobentosu v teréne sa taktiež otvorila 

diskusia, pretože v priehrade nebol pozorovaný žiaden živočích, zatiaľ čo v priľahlom potoku bol 

nájdený Krivák (Gammarus), ktorý je indikátorom dobre prekysličeného vodného prostredia. 

Cieľ práce bol splnený, žiaci boli aktívne zapojení do učenia sa a vyučovanie sa aspoň z časti 

podarilo preniesť do prirodzeného prírodného prostredia. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoj názor 

na takéto vyučovanie a dať tak spätnú väzbu učiteľovi pomocou vyššie spomenutých 

sebahodnotiacich tabuliek, kde uvádzali odpovede na otázky, čo sa im na práci najviac páčilo, čo 

najmenej, čo by zmenili atď. Údaje zaznamenané v tabuľkách ukázali, že žiakov takéto 

vyučovanie veľmi tešilo a pokiaľ by mali možnosť, radi by do toho išli opätovne.  

Niektoré odpovede žiakov v sebahodnotiacich tabuľkách: 

• Čo najdôležitejšie ste sa naučili v projekte? 

- používať rôzne prístroje, že rybám sa lepšie dýcha v čistej vode, naučili sme sa pracovať 

v kolektíve, naučili sme sa spolupracovať a vyjadrovať názor, 

• Ktorá časť projektu bola najlepšia? 
-  výskum v laboratóriu, cesta na priehradu, meranie pH vo vode, práca s novými 

prístrojmi, 
• Čo by ste zmenili, aby bol takýto projekt nabudúce lepší? 

- nič, vôbec nič, bolo to výborné, nič nemeniť, bolo to veľmi dobré, pridať viac práce 
v teréne. 
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Záverečné výstupy na konci projektového vyučovania ukázali, že práve táto časť projektu, 

vyučovanie v teréne a laboratórna práca v žiakoch zanechala najhlbšie dojmy a spomienky. 

A presne to je cieľom zážitkovej pedagogiky. 
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Abstract 

Geoecological excursions – interactive excursions concept with „smart“ devices 
Smart devices become public wide accessible. These pocket computers can be very handle for excursion 

and outdoor teaching. This paper presents ready-to-use concept of Geoecological excursions university subject of 
Department of Physical Geography and Geoecology. Smartphones and Tablets are used as data field collection 
devices. There is ArcGIS platform for geodatabase and maps composing (ArcGIS for Desktop or PRO, ArcGIS 
Online), in-field working (Collector for ArcGIS) and publishing&sharing. Students are working with prepared 
mobile maps using smart sensors to fill in-map forms. They have also available a lot of map layers 
(ortophotomaps, topographic, geological etc.) In final, they can make interesting presentation directly via ArcGIS 
Online or Esri Maps for Microsoft Office. 
 

Keywords: ArcGIS; excursion; field data collection; geoecology; sensors; smartphone; tablet 

 

Úvod 

Smartfóny, phablety a tablety sa pre mnohých stali neoddeliteľnou súčasťou 

každodenného života. Podobne ako kedysi PC, dnes práve mobilná inteligentná technika 

preniká aj do výučbového procesu.  

Najdôležitejším médiom geografa je mapa. Okrem topografických máp však používa 

aj množstvo tematických. Pre uľahčenie práce som zberom, uchovávaním, spracovaním, 

analyzovaním či publikovaním všetkých priestorových údajov vznikli geografické informačné 

systémy, skrátene GIS-y. Každá dnešná mapa je výstupom z takéhoto systému. Nosiť  sebou 

množstvo papierových máp, môže byť nepraktické. Využitím mobilných GIS-ov si môžeme 

sebou vziať nielen mapy, ale najmä ich jednotlivé vrstvy (riečna sieť, vrstevnice, 

ortofotomapa, a i.). So správnymi GIS aplikáciami, s využitím GPS, kompasu, fotoaparátu 

a iných senzorov sú zo smart zariadení ultimátne prístroje do terénu. Hoci smartfóny a tablety 

ešte nie sú tak rozšírené ako počítače, ich dostupnosť rastie. Mali by sme sa pripraviť na ich 

všeobecné rozšírenie a už teraz sa naučiť používať čo najviac z možností, ktoré poskytujú. 

Softvérovým základom nášho konceptu je celosvetovo používaná platforma ESRI 

ArcGIS. Už dávno ponúka riešenie pre použitie v teréne, ArcPad, no bolo relatívne nákladné. 

S príchodom najmä ArcGIS Online prišli všeobecne dostupné aplikácie pre Android, iOS 

a Windows Phone. Rozhodli sme sa zistiť a maximálne využiť ich dnešný potenciál. 
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Predkladaný príspevok predstavuje koncepciu interaktívnej výuky priamo v teréne. 

Na príklade povinného predmetu Exkurzie z geoekológie pre 2. ročník bakalárskeho stupňa 

programu Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie. Tútorom predmetu je RNDr. Ivan 

Ružek, PhD. z Katedry fyzickej geografie a geoekológie. Úlohou článku je ukázať, čo je 

potrebné k takejto výučbe, ako sú spracované geodatabázy a mapy, ktoré aplikácie a ako ich 

použiť. Pre obmedzený priestor sa nevenujeme organizačným okolnostiam. 

Geoekológia, je disciplína ležiaca v jadre fyzickogeografických vied („prírodných“ 

geografických). Používa poznatky všetkých čiastkových disciplín pre vytvorenie akéhosi 

spoločného základu. Na rozdiel od čiastkových disciplín, ktoré sa zaoberajú svojím vzťahom 

k ostatným zložkám krajiny, geoekológiu zaujímajú tieto vzťahy komplexne a integrovane, 

laicky každej zložky ku každej (ako a prečo je pôda ovplyvnená vodou, klímou, horninami,...) 

Exkurzie z geoekológie pozostávajú z piatich nezávislých trás [1.], zvyčajne vybrané 

piatky letného semestra. V súčasnosti sú to trasy: Plavecký Štvrtok s Doc. Triznom, zameraná 

na azonálnosti a geokomplexy na nich; Devínska Nová Ves s Prof. Minárom, zameraná 

na fluviálne formy reliéfu a ich komplexy; Devínska Kobyla s Dr. Ružekom zameraná 

pestrosť komplexov na styku Moravy a Malých Karpát; Čunovo – Hrušovská zdrž – PR 

Ostrovné lúčky s Dr. Matečným o zmenách geokomplexov v súvislosti s vybudovaním 

prírodno-technického systému VD Gabčíkovo a Bratislavské mestské lesy s Ing. Pišutom 

o zmene komplexov vplyvom nadmorskej výšky, lokálnych špecifík a človeka. 

Trasy trvajú asi 4 až 7 hodín. Na princípe zjednodušeného výskumu na tessere [2.] sa 

študenti oboznamujú s procesmi vplývajúcimi na vznik geotopov. Pôda je základné 

poznávacie médium. Na jej vznik pôsobia vplyvy všetkých ostatných geosfér. Súčasťou sú 

teda kopané alebo vŕtané pôdne sondy či odkryvy. Podľa typu územia sa používajú rýle, pôdne 

vrtáky či kropáč. Študenti sami robia pôdnu sondu. Učia sa ako orientovať čelo sondy, ako ho 

nepoškodiť či ako správne prebrať vzorku pôdy z vrtu. V spolupráci vyučujúcim sa snažia 

identifikovať pôdne horizonty a procesy ich vzniku. Okrem toho študenti robia záznam 

o iných vlastnostiach krajiny na výskumnom bode.  

 

Príprava na exkurzie 

Na vypracovanie podkladov pre Exkurzie z geoekológie „po novom“ sme použili 

„ArcGIS for Desktop 10.2.1“ (ďalej Desktop, resp. možné vytvoriť v „ ArcGIS-e for 

Professionals 1.0“, ďalej PRO), fakultný systém „ArcGIS Online“ (ďalej AGOL) a mobilnú 

aplikáciu pre Android 4.0 a novší „Collector for ArcGIS 10.3“. Pre prácu so senzormi 
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študenti využijú aplikácie „GPS Status&Toolbox“ a „Smart Tools“. 

V Desktope sme pripravili vzorovú geodatabázu. Aktuálna pozostáva z oddelených 

tried prvkov pre študentov a vyučujúcich. Bodové vrstvy „ POI“  (Points of interests) slúžia 

na zaznamenanie zaujímavostí na trase exkurzie bez nutnosti vykonania prieskumu na tessere. 

Bodové vrstvy „TESSERA“ sme pripravili na zaznamenanie základných informácií 

o výskumnom bode. Obsahujú 19 vybraných atribútov. „Tracks“  sú líniové triedy prvkov 

s približnými trasami. Odlišujú sa atribútmi. Vedúci exkurzií majú k dispozícii aj polia 

na vyplnenie prezencie študentov na danej trase. „StartingPoints“ je bodová vrstva 

pre študentov s informáciami o mieste začiatku, prípadne konca exkurznej trasy. Tabuľky 

„HORIZONS“ sú zjednodušené formuláre pre pôdne zápisy. Každý horizont tvorí jeden 

záznam. Tabuľka má 17 atribútov. Tabuľky „ RELEVEE“ slúžia na vegetačné zápisy. 

Atribúty, ktoré vypĺňajú študenti sú tri.  

Jednotlivé triedy prvkov sú vzájomne prepojené. Tracks sú prepojené s POI 

a TESSERA; TESSERA s HORIZONS a RELEVEE. Geodatabáza obsahuje aj triedy prvkov 

na prepojenie, resp. uchovanie príloh pre dané vrstvy.  

Pre rýchle vyplnenie atribútov sú dôležité domény. Tie predstavujú kódy s príslušným 

popisom. Z atribútovej tabuľky sa tak stáva formulár. Pre najrozsiahlejšie triedy prvkov je ich 

v TESSERA 5 zo 19 a HORIZONS 9 zo 17, pričom mnohé ďalšie sú vypĺňajú na základe 

hodnôt zo senzorov, teda zápis je len 1 až 3 čísla. Čisto textové sú, logicky, názvy lokalít či 

poznámky k záznamom. 

Časti tejto geodatabázy s upravenou mapovou symbolikou boli publikované na AGOL 

[3.]. Pre úpravu máp sa na portál pripája cez internetový prehliadač. Študentom je potrebné 

vytvoriť účty. Vytvorili sme 4 mapy, po 1 online a offline pre študentov aj učiteľov. Do online 

máp boli pridané aj WMS (Web Map Service) vrstvy, prístupné len s pripojením na internet 

so Základnou mapou 1 : 10 000, Kapitolou Prvotná štruktúra z Atlasu krajiny SR a Chránené 

územia. Nevylučuje sa použitie ďalších. Obsahom máp sú aj podkladové mapy (Basemaps), 

dostupné aj offline. Vybrali sme ortofotomapu a Open Street Mapu. Vložený mapový obsah 

môže byť prakticky akýkoľvek. Vrstvy a mapy pre exkurzie boli upravené tak, aby sa dali 

zobraziť a napĺňať v aplikácii Collector. 

V teréne pracujeme najmä v aplikácii Collector. Mapy sú zobraziteľné aj v aplikáciách 

„ ArcGIS for Smartphones & Tablets“ alebo starších Collector-och (Android, iOS, WP), avšak 

bez prístupu k pôdnym a vegetačným zápisom. Pre prístup k offline mapám v teréne si ich 

musí študent stiahnuť cez Collector, kým je pripojený na internet.  
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Práca v teréne so smartfónom či tabletom 

Otvorením aplikácie Collector a výberom príslušnej mapy* má užívateľ v teréne 

prístup mapovým podkladom a formulárom pre zber dát, naviazaných na niektoré vrstvy. 

Integrácia GPS umožňuje na displeji s mapami vidieť aj svoju vlastnú polohu. Môže prepínať 

medzi jednotlivými dostupnými vrstvami, alebo ich zobrazovať súčasne. 

Pridanie nového záznamu sa vykonáva označením aktuálnej trasy a výberom záznamu 

pre „tessery“ alebo „zaujímavosti“ (POI). V mapovom zobrazení vkladá študent polohu 

ručne alebo automaticky z GPS. Vo formulárovom vypĺňa predpísané polia o polohe, reliéfe, 

geologickej stavbe, pôde, vegetácii a klíme. Má možnosť pridania prílohy (napr. fotografie). 

Vyplnenie niektorých vyžaduje použitie iných aplikácii. Pre odčítanie nadmorskej výšky, 

sklonu, výšky vegetačného krytu a pod. študent používa jednu z aplikácií 

GPS Status&Toolbox alebo Smart Tools.  

Po vyplnení formulára a zadaní polohy ukladá študent záznam tlačidlom dokončiť. 

Po opätovnom kliknutí na bod, ho môže editovať. Ak študenti pracujú s pripojením 

na internet, tak sa nimi získané dáta automaticky synchronizujú s portálom AGOL. Po znovu 

načítaním mapy vidia všetky zozbierané body všetci pripojení. Vyučujúci vidia aj záznamy 

študentov. Výhodou je, že takáto mapa môže byť dostupná aj cez internetový prehliadač 

a priebeh exkurzie môže sledovať (kvázi sa jej zúčastniť) aj neprítomný človek. 

V prípade používania offline mapy bez internetu sa údaje ukladajú do prístroja 

a pri dostupnosti mobilnej siete alebo Wi-Fi ich študent synchronizuje so serverom. 

 

Práca so záznamami po exkurzii 

Po synchronizácii dát s AGOL si študent môže priamo na portáli spraviť prezentáciu. 

Použitím filtrov na atribúty si môže prechádzať rôzne záznamy. Ak sa náhodou nejaké dáta 

stratili, doplní ich na portáli. Dostupný je aj add-on pre Office 2013, kde môže s mapami 

a údajmi pracovať v PowerPointe alebo Exceli. Zároveň na portáli môže študentov 

kontrolovať aj vyučujúci. Mapy sa dajú načítať aj v Desktope či PRO, prípadne je možné 

sprístupniť kópiu vyplnenej geodatabázy. 

 

Záver 

Smart zariadenia môžu vniesť do exkurzií a terénnych cvičení nového ducha. Práca 

s nimi by mala byť pre mladých zábavnejšia a efektívnejšia. Synchronizáciou údajov zdieľajú 

svoje záznamy, pracujú kooperovane so spolužiakmi, vyučujúcimi, ale prostredníctvom 
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portálu aj nezainteresovanými ľuďmi. Ale Exkurzie z geoekológie „po novom“ zatiaľ 

predstavujú len ready-to-use koncept, aj keď v čase písania príspevku veľmi blízko realizácii. 

Aj bez použitia smart techniky je predmet veľmi zaujímavý. Z vlastnej skúsenosti aj 

podľa vyjadrení študentov až na exkurziách mnohí pochopia prednášky či účel cvičení 

predmetu Geoekológia. Pre študentov často abstraktné texty, schémy či mapy v skriptách a 

prezentáciách sa menia na doslova hmotné poznatky. Reálne v teréne „si chytia kus hliny 

a skúsia jej zrnitosť, vlhkosť či plasticitu“, vidia, že v pôde skutočne môže byť voda pár 

centimetrov pod povrchom, že sa naozaj farba pôdnych horizontov výrazne mení. Vidia 

zmeny vegetačného krytu, striedajúce sa druhy rastlín na rôznych podložiach. Ich vlastná 

terénna skúsenosť sa pre nich často stáva neoceniteľnou. A moderná technika im navyše 

umožňuje si takúto skúsenosť si dobre zdokumentovať nielen písanou poznámkou, ale aj 

fotografiou, zvukom, videom, skicou... A to všetko v mape prepojené v konkrétnym miestom. 

Prostredníctvom internetu sa s nimi aj podeliť. Áno, laboratóriom geografie je krajina. 

Pri snahe o použitie smart techniky pominulé roky sme si všimli niekoľko problémov. 

Nie je priestor sa im podrobne venovať. Kľúčové vyzerajú byť motivácia (sebamotivácia), 

záujem a zdá sa akýsi strach skúšať veci, mýliť sa a teda podľa mnohých zlyhávať. Prístup 

študentov je veľmi zvláštny. Nebudeme písať o tých, ktorí ani s motiváciou ani skúšaním 

nového a teda učením sa nového problém nemajú. A našťastie sú aj takí.  

So skúsenosti, po výzve kto má smartfón alebo tablet sa prihlási drtivá väčšina. 

Pri zisťovaní, kto používa mobilný internet počet klesá (pochopiteľne). Po informácii, že by 

svoje zariadenia mohli študenti zmysluplne použiť pri vlastnom vzdelávaní, sme žiaľ vždy 

dostali na niekoľko jedincov. Pri zaškoľovaní teda výrazne klesá ich pozornosť. Následne nie 

sú schopní zariadenia či aplikácie používať. Zarážajúce je, keď takíto študenti v pozadí 

odborného výkladu svoje zariadenia používajú na hry či facebookovanie. 

Sú aj samozrejme problémy technické. Asi prvým je, že sami skúšate niečo nové. 

Pracujete na záležitosti, ktorá má slúžiť relatívne veľkej skupine ľudí. Prvotná neznalosť 

vedie logicky "k nepodarkom“. Vrstva nejde zobraziť, fotografia nejde odoslať, aplikácia 

padá. Trvalo nám tri roky, kým sme atribúty vrstiev a následne formuláre dostali do vhodnej 

podoby. Aj keď objavovanie nového a zisťovanie nových možností je základom nielen vedy, 

ale aj samotného vzdelávacieho procesu, akoby by chyby boli neprípustné. A to nielen 

študenti, ale aj vyučujúci často očakávajú okamžité bezproblémové používanie. Inak sú 

prichádzajúce riešenia neprípustné. Aj keď niekoľkými kliknutiami zistíte problém aj jeho 

riešenie, často je vaša snaha už zavrhnutá. Musíte čakať na ďalšiu šancu a testovať veci 
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v úzkom kruhu, najčastejšie vy sami. 

Rôzne mobilné OS, aj keď majú totožnú aplikáciu dostupnú, grafické prostredie je iné 

alebo sa odlišujú verzie a teda aj funkčnosť. Ako je spomenuté vyššie, zvláštny prístup 

študentov iniciatívne niečo sami spraviť potom veci komplikuje. Musíte hľadať unifikovanú 

cestu pre všetkých. Vysvetľovať prácu v 3 či 4 verziách je na exkurzii už nemožné. Sociálny 

tlak skupiny na týchto jedincov aj vyučujúceho je potom veľmi vysoký. Vedie k upusteniu 

od zámeru. Postreh z praxe celkovo ukazuje, že väčšina študentov akoby čakala, kým prvý 

krok spravíte za nich. Inak strácajú motiváciu pracovať. Ak každému z nich osobne 

neukážete, že to funguje, tak to nefunguje.  

Účelom príspevku však nie je rozoberať sociologické či psychologické aspekty takejto 

práce. Pokúsili sme sa ukázať, že dnes dostupná technika je podľa nás veľmi vhodná na výuku 

prírodovedných predmetov priamo v krajine. Aj keď sú GIS a kartografia pedagógmi vnímané 

často ako veľmi náročné až príliš náročné pre výučbu, snažili sme sa ukázať, že je to 

jednoduché, praktické a efektívne.  

V roku 2015 sa za priaznivých okolností môže situácia zmeniť. Vďaka projektu 

„Škola na dotyk“ a Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky by mohli 

byť dostupné tablety pre takúto výuku. Jednotný hardvér, jednotná softvérová platforma. 

Zaujímavé bude sledovať a zistiť názor študentov, ktorí z rôznych dôvodom Exkurzie 

opakujú. Ich vyjadrenie môže byť smerodajné pri ďalšom využívaní moderných technológií.  
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Abstract 

Synthesis of inorganic compounds as a method of acquiring laboratory skills 
The aim of the work was to investigate chemistry textbooks for secondary schools and find laboratory 

exercises taught during compulsory chemistry lessons. Following step was to design and modify couple of 
inorganic syntheses for secondary schools. These exercises were designed to be a part of non-compulsory 
education. Their themes were chosen according to the following criteria: didactic aspects, diversity of methods 
used by students and laboratory safety. Seven experiments were chosen and a worksheet was created for each of 
them. 
 

Keywords: chemical experiment; laboratory exercise; synthesis of inorganic compounds  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným z významných prvkov vyučovania chémie je školský chemický pokus. Svojou 

názornosťou do veľkej miery pomáha k pochopeniu princípov a súvislostí predmetu 

a splneniu jeho výchovno-vzdelávacích cieľov. Žiaci pri experimentálnej práci získavajú 

laboratórne zručnosti a návyky, pričom dochádza k rozvoju a formovaniu rôznych oblastí ich 

osobností. Chemické pokusy tiež podnecujú a udržujú u mnohých žiakov aktívny záujem 

o chémiu. [1] Na povinnom vyučovaní však zväčša nie je dostatok času pre uskutočňovanie 

pokusov. Záujem žiakov o chémiu sa preto môže rozvíjať aj v rámci aktivít v ich voľnom 

čase. Riešením môže byť založenie záujmového chemického krúžku, v rámci ktorého je 

možná realizácia rôznych chemických pokusov. Žiaci sa aj formou mimoškolskej činnosti 

môžu vzdelávať a prehlbovať svoj záujem o daný predmet. 

V tejto práci sme sa zamerali na vytvorenie návrhov jednoduchých syntéz, ktoré by sa 

dali zaradiť do vyučovania v rámci nepovinnej výučby pre základné školy. Na syntézy sme sa 

zamerali z dôvodu jednoznačne určenej cieľovej látky, ktorú chceme pripraviť. Tento fakt 

prispieva k motivácii žiakov, pretože vidia zmysluplnosť vykonávaných úkonov. Cieľom 

našej práce bolo zostaviť súbor laboratórnych úloh zameraných na nenáročné syntézy 

anorganických látok. Syntézy mali obsiahnuť základné laboratórne postupy a metódy príprav 

látok, s ktorými sa žiaci stretli na vyučovaní. Popri tom bolo ich úlohou zlepšenie 

laboratórnych zručností žiakov.  
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Materiál a metódy 

 Na základe preštudovania viacerých starších slovenských a českých vysokoškolských 

skrípt z anorganickej chémie a jednej novšej publikácie o mechano-chemických syntézach 

sme vybrali niekoľko úloh. Následne sme vybrané postupy upravovali tak, aby boli optimálne 

pre danú cieľovú skupinu a zodpovedali nasledujúcim požiadavkám: 

» Charakter chemikálií. Vychádzajúc z platnej legislatívy Slovenskej republiky 

o ochrane zdravia a iných dokumentov o bezpečnosti práce, látky používané 

v laboratóriu by nemali byť toxické, karcinogénne, ani mutagénne. [2,3] Vylúčili sme 

tiež prácu s finančne nákladnými chemikáliami. 

» Rôznorodosť laboratórnych operácií. Počas práce na syntézach by sa žiaci mali 

oboznámiť s čo najväčším možným počtom laboratórnych úkonov, ktoré si 

nevyžadujú zostavenie náročných aparatúr. Medzi tieto základné operácie zaraďujeme 

napríklad jednoduchú filtráciu, dekantáciu, prácu s roztieracou miskou a roztieradlom, 

prípravu roztokov a ich zahrievanie, prácu s vodným kúpeľom, rôzne spôsoby 

kryštalizácie. 

» Adekvátna náročnosť úloh. Princípy úloh by mali zodpovedať vedomostnej úrovni 

žiakov. Žiaci majú byť schopní pochopiť a zrealizovať laboratórne úlohy na základe 

vedomostí z vyučovacích hodín. 

» Vizuálny efekt. Chemické pokusy sú pre žiakov tým zaujímavejšie, čím výraznejšie 

zmeny pozorovateľné voľným okom prebehnú počas reakcie (farebné zmeny, šumenie 

pri uvoľňovaní CO2, ...). 

» Časová náročnosť. Syntézy by mali byť uskutočniteľné počas 2 vyučovacích hodín, 

čiže za 90 minút čistého času. 

» Nadväznosť úloh. Pri úlohách, ktoré spolu súvisia a logicky na seba nadväzujú majú 

žiaci možnosť lepšie vidieť a pochopiť zmysluplnosť vykonávaných syntéz.  

» Charakter práce a produktu. Vylúčili sme úlohy s nízkym výťažkom, s veľkým 

obsahom iných prímesí v produkte a úlohy vyžadujúce prácu v digestóriu. 

Vybrané syntézy sme experimentálne odskúšali v laboratóriu, prípadne sme 

modifikovali a optimalizovali ich pracovné postupy tak, aby boli vhodné pre žiakov základnej 

školy. 

 

Výsledky a diskusia 

Spolu sme navrhli súbor siedmich laboratórnych úloh, ktoré spĺňajú vyššie uvedené 

požiadavky. Pre každú syntéznu úlohu sme zostavili pracovný list ako učebný text.  
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1. Príprava síranu strontnatého SrSO4 

Syntéza je zameraná na jednoduché zrážanie roztokov. Postup úlohy je modifikáciou 

prípravy síranu bárnatého. [4] Nasýtený roztok dusičnanu strontnatého je zrážaný pridaním 

roztoku kyseliny sírovej (w = 0,1). Vylúčená zrazenina sa dobre usádza na dne kadičky 

a následne sa prečisťuje pomocou dekantácie. Po dekantácii je produkt oddelený jednoduchou 

filtráciou. Úloha je časovo nenáročná. 

2. Príprava hydroxidu zinočnatého Zn(OH)2 

Ide o mechano-chemickú syntézu založenú na mechanickom trení reaktantov v trecej 

miske, z ktorých sa po určitom čase stane homogénna zmes. Úloha je vizuálne zaujímavá 

z dôvodu možnosti pozorovať penenie a šumenie unikajúceho CO2 z reakčného systému, 

ktoré sa zvýrazní po pridaní vody. Úloha vznikla modifikáciou postupu prípravy hydroxidu 

hlinitého. [5] Výhodou tejto syntézy je jednoduchosť pracovného postupu. Keďže jednou 

z východiskových látok je síran zinočnatý, čistotu produktu je možné overiť zisťovaním 

prítomnosti síranových aniónov pomocou roztoku dusičnanu strontnatého. Táto dôkazová 

reakcia využíva poznatky získané v predchádzajúcej úlohe. 

3. Príprava zelenej skalice (heptahydrát síranu železnatého) FeSO4 · 7 H2O 

Syntéza je zameraná na rekryštalizáciu. Poukazuje na využitie kryštalizácie ako 

vhodnej čistiacej metódy, keďže síran železnatý sa na vzduchu ľahko oxiduje na síran 

železitý. Aby rekryštalizáciou vznikal čistý síran železnatý, jeho nasýtený vodný roztok sa 

okyslí roztokom kyseliny sírovej (w = 0,08 – 0,1) a do reakčnej zmesi sa pridá železný klinec. 

Novou laboratórnou operáciou, s ktorou sa žiaci v pracovnom postupe úlohy stretávajú je 

zahusťovanie reakčnej zmesi na vodnom kúpeli, pretože pri priamom zahrievaní dochádza 

k oxidácii zmesi. [6]  

4. Príprava Mohrovej soli (hexahydrát síranu diamónno-železnatého) 

(NH4)2Fe(SO4)2 · 6 H2O 

Syntéza priamo nadväzuje na úlohu čistenia zelenej skalice rekryštalizáciou. Reakčná 

zmes pripravená z nasýtených roztokov reaktantov sa nechá voľne kryštalizovať. Kryštáliky 

Mohrovej soli sú pod mikroskopom dobre rozoznateľné ako oktaédre. Oxidačný stupeň železa 

FeII je v tejto zlúčenine stabilnejší z dôvodu prítomnosti amónnych katiónov, ktoré vo 

vodnom roztoku okysľujú pH prostredia. Mohrova soľ preto oxidácii podlieha pomalšie ako 

zelená skalica. [7] 

5. Príprava heptahydrátu síranu horečnatého MgSO4 · 7 H2O 

Syntéza je založená na princípe prerušovanej kryštalizácie. V syntéze dochádza k 

reakcii uhličitanu horečnatého so zriedeným roztokom kyseliny sírovej (w = 0,1). [4] Reakčná 
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zmes sa priamym zahrievaním nechá zahustiť na tretinový objem v Erlenmeyerovej banke. 

Erlenmeyerova banka má úzke hrdlo, ktoré zabráni vyprsknutiu okysleného horúceho roztoku 

reakčnej zmesi. Po ochladení horúceho roztoku jeho vyliatím na Petriho misku produkt 

pomerne dobre a rýchlo kryštalizuje.  

6. Príprava síranu draselného K2SO4 

Syntéza je modifikovaná z pôvodného postupu prípravy síranu draselného 

prerušovanou kryštalizáciou na kryštalizáciu produktu čiastočnou výmenou rozpúšťadla. 

Síran draselný sa pripravuje reakciou roztoku uhličitanu draselného so zriedeným roztokom 

kyseliny sírovej (w = 0,1). [8] Pridaním etanolu do reakčnej zmesi sa výrazne zníži 

rozpustnosť produktu, ktorý sa vylúči ako jemne kryštalická, dobre sa usádzajúca biela látka. 

Roztok nad usadeninou sa dekantuje a následne sa produkt oddelí jednoduchou filtráciou. 

Výhodou tejto syntézy je malá časová náročnosť. 

7. Príprava šťaveľanu meďnatého CuC2O4 · H2O 

V tejto syntéze ide o jednoduché zrážanie nasýtených roztokov kyseliny šťaveľovej 

a pentahydrátu síranu meďnatého. [9] Ďalším krokom je dekantácia roztoku nad zrazeninou 

šťaveľanu meďnatého a izolácia produktu jednoduchou filtráciou. Úloha je pre žiakov 

zaujímavá z hľadiska farebnosti roztokov aj vznikajúcej zrazeniny. Jednou z východiskových 

látok je modrá skalica, ktorú žiaci pripravujú na laboratórnych cvičeniach v rámci povinného 

vyučovania. Z dôvodu priamej nadväznosti syntézy na povinnú výučbu má úloha motivačný 

charakter.  

 

Záver 

V našej práci sme sa venovali navrhovaniu jednoduchých syntéz anorganických látok 

pre chemický krúžok na základnej škole. Na základe kritérií pre výber vhodných úloh 

a následného experimentálneho odskúšania syntéz v laboratóriu sme vybrali sedem 

základných syntéz, ktoré sme spracovali do učebných textov v podobe pracovných listov. 

V týchto úlohách sme sa zamerali na obsiahnutie čo najväčšieho počtu základných 

laboratórnych operácií, ktoré si žiaci môžu osvojiť. 
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Abstract 

Learning with iPads in associated catholic school in Banská Štiavnica – Case Study 
Mobile devices are in a last few years an important part of modernisation of educational process. Before 

the project Škola na dotyk (On touch School) there were only a few schools as pioneers in implementation of 
mobile devices into learning in Slovakia. This article informs about a Case study we conducted on one of these 
Schools, which is the Associated catholic school in Banská Stiavnica, where we focused on the general concept, 
the teachers and students, their work, problems and succesfull projects. We also partly compared the collected 
data to other Case studies we conducted on other mentioned schools in Poprad and Humenné, whose cases are 
similar to the School in Banská Štiavnica. 
 

Keywords: iPad; implementation; case study; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika implementácie mobilných zariadení (resp. tabletov) do vyučovania na 

základných a stredných školách na Slovensku je vysoko aktuálna. Od roku 2011 môžeme 

sledovať štyri inovatívne školy: Cirkevné spojené školy v Banskej Štiavnici a v Bratislave, 

súkromné gymnázium v Poprade a súkromná základná škola v Humennom [1], ktoré 

individuálne zaviedli, testovali a úspešne realizovali viaceré projekty zamerané na mobilné 

zariadenia na platforme iOS vo vzdelávaní [2]. Sú to školy, ktoré zaviedli do vzdelávania 

tablety ešte pred spustením celonárodného projektu Škola na dotyk [3], ktorý si kladie za cieľ 

zaviesť mobilné vzdelávanie na platforme OS Android a zameriava sa na základné a stredné 

školy po celom Slovensku. Učitelia a žiaci zo škôl zapojených do projektu Škola na dotyk 

stoja preto pred mnohými výzvami a problémami podobne ako stáli školy v Bratislave, 

Banskej Štiavnici, Poprade a Humennom. Preto skúsenosti učiteľov a žiakov z uvedených 

škôl, ich koncepcia úspešnej implementácie a modely vyučovacích hodín, môžu slúžiť ako 

inšpirácia ale aj ako príklad ako predchádzať možným problémom. 

Cieľom nášho výskumu bolo analyzovať Spojenú katolícku školu v Banskej Štiavnici 

formou prípadovej štúdie, ktorá nadväzuje na prípadové štúdie realizované na školách 

v Poprade a Humennom [2]. 
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Výskumná vzorka a metódy 

Výskum bol realizovaný vo februári 2015 na Spojenej katolíckej škole sv. Františka 

z Assisi v Banskej Štiavnici (A. Gwerkovej – Göllnerovej, 9)  formou prípadovej štúdie 

(kvalitatívny výskum), pričom sme pri výskume použili nasledovné postupy, nástroje 

a metódy: 

• Vytvorenie zvukového záznamu pološtruktúrovaného rozhovoru s: 

o Riaditeľom školy 

o Najaktívnejšími učiteľmi (rôznych aprobácií) so zameraním na učiteľov 

prírodovedných predmetov, najmä chémie 

o Náhodne vybranými žiakmi (zástupcovia triedy) 

o Skupinová diskusia s triedou posledného ročníka gymnázia 

• Participatívne pozorovanie žiakov a učiteľov – vyhotovenie záznamu pozorovania 

formou zápisu 

• Prepis zvukového záznamu 

• Analýza a interpretácia zozbieraných informácií 

 

Výsledky a diskusia 

 Spojená katolícka škola sv. Františka z Assisi v Banskej Štiavnici pozostáva z dvoch 

súčastí: cirkevné gymnázium a cirkevná základná škola, pričom na oboch bolo 

implementované vyučovanie s podporou mobilných technológií.  

Na gymnáziu je vyučovanie koncipované modelom 1:1, to zn. že každý žiak má 

v správe jedno zariadenie, ktoré mu slúži aj na domáce použitie. Žiak je pritom zodpovedný 

nie len za technickú údržbu zariadenia ale aj za digitálny obsah na zariadení. Má k dispozícii 

množstvo aplikácii, ktoré sú z časti zabezpečené školou, ale aj zdigitalizovanými učebnicami, 

resp. iným digitálnym obsahom. Zariadenie si po ukončení štúdia na škole môže odkúpiť za 

symbolickú cenu. Túto možnosť využívajú všetci študenti vzhľadom na množstvo materiálu, 

ktorý počas štúdia nazbierali. 

Na základnej škole z viacerých dôvodov zvolili koncepciu mobilnej tabletovej učebne, 

to zn. že žiaci nemajú v správe jedno zariadenie, ale pre vyučovanie s podporou mobilných 

zariadení je medzi žiakov distribuovaný súbor tabletov, ktoré na konci vyučovania učiteľ 

zozbiera. Pre tieto účely má základná škola zriadené dve mobilné tabletové učebne, pričom 

jedna pozostáva zo zariadení iPad a druhá mobilná tabletová učebňa je zriadená v rámci 

projektu Škola na dotyk [3]. 
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Na rozdiel od súkromnej ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom a súkromného 

bilingválneho gymnázia Epocha v Poprade [2] s iniciatívou implementovať mobilné 

zariadenia do vzdelávania vyšiel riaditeľ školy v spolupráci s učiteľom informatiky. Ako 

dôvody uviedli nie len potrebu modernizáciu vzdelávania pomocou digitálnych technológií ale 

aj potrebu zatraktívnenia školy v očiach potenciálnych študentov. 

Napriek tomu, že celá koncepcia implementácie je postavená na základe dobrovoľnosti 

účasti učiteľov a žiakov, môžeme konštatovať vysokú penetráciu mobilných zariadení vo 

vzdelávaní, pretože obe skupiny považujú tablety ako výborný nástroj vyučovania a učenia sa. 

V učiteľskom zbore sú aj učitelia, ktorí sa prirodzene rozhodli tablety na svojich hodinách 

nevyužívať a nevyžadovať to ani od študentov. Tvoria však len malú časť. 

 

Pri otázke prínosu, ktoré so sebou mobilné technológie do vzdelávania a ich školskej 

prípravy prinášajú, sa žiaci zhodujú v tvrdení, že vedia skôr formulovať výhody, ktoré by 

stratili, keby im nebolo ďalej umožnené používať mobilné zariadenia. Je to spôsobené tým, 

že tablety považujú za tak prirodzenú súčasť ich práce a školskej prípravy, že ich nepovažujú 

za výnimočné. Tablet považujú za plnohodnotný nástroj resp. učebnú pomôcku ako napr. 

učebnicu alebo zošit. O to viac, že tablet im umožňuje do určitej miery učebnicu a zošit 

nahradiť a mnohí oceňujú, že všetky materiály potrebné k štúdiu majú na jednom ľahko 

prenosnom zariadení. 

V otázke digitálneho obsahu a mobilných aplikácii však na rozdiel od bilingválneho 

gymnázia Epocha v Poprade [2] narážame na tejto škole na jazykovú bariéru, ktorá je spojená 

s nepreberným množstvom digitálneho obsahu a nástrojov, ktoré sú výlučne v anglickom 

jazyku. Napriek tomu to mnohí študenti a zároveň aj učitelia vnímajú ako priestor pre 

zlepšenie jazykových zručností. 

 

Rodičia ako prirodzená súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu boli v úvode 

implementácie mobilných zariadení prevažne skeptickí. Z vyjadrení učiteľov aj žiakov 

vyplýva, že prevažujúce názory rodičov skôr formovala obava z toho, že tablet je viac hračka 

ako plnohodnotná pomôcka pre vyučovanie. Žiaci to však prijali ako výzvu aby svojich 

rodičov presvedčili, že tablet je plnohodnotný nástroj vyučovania a že ho naozaj pri učení 

využívajú. 
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Z bližšieho pohľadu na vzdelávanie prírodovedných predmetov na Spojenej katolíckej 

škole sv. Františka z Assisi v Banskej Štiavnici vyplýva, že aj v týchto predmetoch 

nachádzajú mobilné zariadenia svoje uplatnenie. Ich veľká výhoda spočíva práve v mobilite. 

Jednou z aktivít študentov základnej školy bola praktická aktivita umiestnená mimo prostredia 

triedy, ktorá má aj spoločenský prínos. Žiaci s použitím tabletov a mobilnej aplikácie 

TrashOut [4] pomáhali lokalizovať čierne skládky odpadu. 

Vyučovanie prírodovedných predmetov ako biológia, fyzika alebo chémia má dôležitý 

atribút, a tým sú prírodovedné experimenty v laboratóriu. Využitie tabletov pri 

experimentovaní je však ďalším dôležitým krokom pri ich implementácii do vzdelávania. 

Škola má v zámere rozšíriť experimentovanie o meracie nástroje spoločnosti Vernier, ktoré sú 

uspôsobené nie len na stolové počítače ale s nástupom nových technológií aj na mobilné 

zariadenia. Vďaka tomu je možné experimentovanie umiestniť aj mimo laboratória 

a vykonávať experimenty so žiakmi priamo v prírode. 

 

Záver 

Na základe nami realizovanej prípadovej štúdie na Spojenej katolíckej škole sv. 

Františka z Assisi v Banskej Štiavnici môžeme konštatovať, že napr. výsledky výskumu 

European Schoolnet [5], ktorý zaraďuje slovenských učiteľov a žiakov medzi nadpriemer 

v Európskej únii v rámci využívania digitálnych technológii, platia aj v tomto prípade. Bez 

ohľadu na dĺžku pedagogickej praxe sú učitelia aktívne zúčastnení na úspešnej implementácii 

mobilných zariadení do vyučovania. Škola ako celok zbiera niekoľko rokov skúsenosti 

s mobilnými zariadeniami vo vyučovaní a slúži ako inšpirácia pre ďalšie školy na Slovensku, 

ktoré túto školu navštevujú s cieľom aplikovať ich zaužívaný model aj na vlastnej škole. 
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Abstract 

Assessment of diagnostic instrument used to measure students misconceptions provided by first year 
upper secondary school students 

This article describes students assessment of diagnostic instrument used to measure students 
misconceptions in topic of chemical bonding. This evaluation should help us in further  development of this 
diagnostic instrument. 
 

Keywords: misconception, chemical bonding  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôvod miskoncepcií nie je záležitosťou iba dnešnej modernej doby, ale siaha oveľa 

ďalej do histórie. Napríklad, mnohí antickí filozofi alebo vedci mali vytvorené mylné 

predstavy o javoch alebo predmetoch. Tieto mylné predstavy sa časom vyvíjali a pretvárali do 

dnešných pojmov. Rovnako ako v minulosti boli miskoncepcie nápomocné pri dosiahnutí 

správnej predstavy, tak aj dnes môžu študentom napomáhať k vytvoreniu správnej koncepcie. 

Nápady a myšlienky, ktoré sú vyvíjané bez akejkoľvek predošlej predstavy alebo znalosti 

daného pojmu nemusia byť bezpodmienečne chybné, ale môžu byť akýmsi alternatívnym 

originálom alebo prekonceptom [1]. V didaktickej sfére by mali učitelia poznať dôvody 

žiackych miskoncepcií, aby ďalej mohli pracovať na ich úplnej alebo aspoň čiastočnej 

eliminácii 

Vedci však zisťujú, že mylné predstavy sa nevyskytujú len u žiakov, ktorí sú v určitom 

odbore nováčikmi ale aj u študentov na vyššej úrovni chápania [1]. Tento fakt môže byť 

spôsobený tým, že žiaci na začiatku štúdia nesprávne pochopia daný pojem a tým si vytvoria 

mylnú predstavu, s ktorou operujú počas ďalšieho štúdia [2]. Tento stav nemusí byť 

spôsobený len žiakmi samotnými, ale je možné, že nesprávne zvolené metódy učenia a 

nesprávne použité pomôcky môžu prispievať k tvorbe žiackych miskoncepcií [1] . 

Učenie je kumulatívny proces a študenti musia každú novú vedomosť zapracovať do 

už existujúcej štruktúry. Ako sme už spomínali, študenti si do školy prinášajú určité 

prekoncepty o odborných pojmoch, ktoré môžu narušovať správne pochopenie odborných 

pojmov [3]. Takéto nesprávne pochopenie vedie k žiackym miskoncepciám. 
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Podľa [4] : Definujeme miskoncepciu ako mentálnu reprezentáciu pojmu, ktorá 

nevystihuje správnu podstatu vedeckého pojmu (nezodpovedá aktuálnej vedeckej teórii). 

Podľa [5]: Ťažkosti, ktoré vznikajú, keď sa študentské predstavy o vedeckom pojme 

líšia s definíciami prijatými odborníkmi. 

Podľa [6]: Myšlienky, ktoré nesprávne opisujú pojmy, myšlienky, nápady založené na 

vlastnej skúsenosti. 

Podľa [7]: Chybné mentálne modely vyplývajúce z nesprávne naučených/ 

pochopených pojmov.  

Miskoncepcie teda môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako mylné predstavy žiakov, 

vznikajúce na základe nesprávneho pochopenia určitých pojmov. Takto pochopené pojmy sú 

odlišné od správnej podstaty pojmu a zostávajú zakorenené v mysliach žiakov. Na tieto pojmy 

sa ďalej môžu postupne nabaľovať iné mylné predstavy. Pokiaľ nie sú miskoncepcie 

odstránené, môžu pretrvávať dlhú dobu. 

Chemická väzba je jedným z kľúčových základných pojmov v chémií. Správne pochopenie 

tohto pojmu závisí aj od ďalších pojmov, s ktorými sa žiaci stretávajú vo vyučovaní chémie, 

či už na strednej alebo vysokej škole [8].  Chemickú väzbu delíme do troch kľúčových tém: 

kovalentné väzby, iónové väzby, a kovové väzby. Vo vedeckej literatúre boli uskutočnené 

početné štúdie, zaoberajúce sa správnym pochopením a miskoncepciami v týchto témach. 

Tieto štúdie ukázali, že miskoncepcie chemickej väzby sú rozšírené u žiakov v rôznom veku 

a v rôznom školskom prostredí [3].  

Cieľom výskumu bolo zistiť ako žiaci reagujú na nami vytvorený didaktický test, v ktorých 

častiach majú problémy s pochopením otázok a zapracovať ich pripomienky do konečnej 

verzie testu. 

 

Materiál a metódy 

V našom výskume bol použitý vedomostný test. Test pozostával z 23 úloh, z ktorých 

väčšina boli viacúrovňové úlohy zamerané na chemickú väzbu. V úlohách boli použité 

nákresy žiakov, ale aj žiacke distraktory získané z interview so žiakmi. Samotný výskum 

prebiehal v júni  v školskom roku 2013/2014, v  Bratislave na gymnáziu L. Sáru. Vzhľadom 

na možnosti a podmienky výskumu sme pracovali s dostupnou vzorkou žiakov, takže naša 

výskumná vzorka nie je náhodne vybraná. Podľa ŠVP sa chemická väzba sprístupňuje 

v prvom ročníku gymnázia, na základe toho sme náš test administrovali na konci školského 

roka v prvom ročníku gymnázia. Po skončení tejto časti výskumu sme prešli k analýze 

odpovedí. 
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Vybrané otázky  
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Výsledky a diskusia 

V nasledujúcej časti popíšeme jednotlivé odpovede žiakov, ktoré hodnotili náš 

výskumný nástroj.  

 

 

Tab. 1: Súhrn žiackych hodnotiacich výrokov   
 

Otázka č.1 Neviem aká je to kovalentná a iónova väzba  
Otázka č.2 Moc dlhá otázka, Moc veľa textu,  Zložité dlhé odpovede (2) 
Otázka č.3 Nestretol som sa s takýmto zakreslením (2), Neviem čo tá kresba znázorňuje, otázka 

nezodpovedá výberu odpovedí 
Otázka č.4  
Otázka č.5 Neporozumel som otázke, označte správne tvrdenie o väzbe nie je otázka 
Otázka č.6 Neviem zdôvodniť 
Otázka č.7 Bez výhrad 
Otázka č.8 Nestretol som sa s takýmito obrázkami (2), Neviem určiť o aké molekuly ide 
Otázka č.9 Dlhé otázky, Nerozumiem otázke nikdy som také učivo nepreberal,  Nepochopil som 

možnostiam, Zložitá  
Otázka č.10 Obrázok : Neučili sme sa (3), Nepamätám,   
Otázka č.11 Dobre spracované  
Otázka č.12 Nikdy v živote som nepočul o oktetovom pravidle (3), Túto otázku naozaj neviem, 

Nerozumiem nikdy som sa s takou rovnicou nestretol,  Nepamätám 
Otázka č.13 Potrebná tabuľka s hodnotami elektronegativity (2), Moc zložité nerozumiem, Výraz 

v reálnych molekulách: ,, nechápem´´,  
Otázka č.14 Nestretol som sa s takýmito obrázkami 
Otázka č.15 C,D, Nerozumiem odpovedi , C Nechápem, neviem to zdôvodniť 
Otázka č.16 Nevidel som to v učebnici (2), nedalo sa na to prísť logicky (2), Katastrofálne sformulovaná 

otázka, zavádzajúce otázka, netuším (2), Vôbec neviem nikdy som o tom nepočul , Zoto sme 
vôbec nepreberali (5), Neviem vôbec nepočul som o tom (2) 

Otázka č.17 Dosť podobná s otázkou č.11 
Otázka č.18 B,C, Podobné odpovede nechápem  rozdiel (2), Oktetove pravidlo?(2), Nerozumiem otázke, 

Neviem zdôvodniť 
Otázka č.19 Bez výhrad 
Otázka č.20 Neviem otázku,  
Otázka č.21 Treba vedieť rozdelenie PSP naspamäť(2), Lepšie priložené v PSP, nemáme dostatok 

materiálu na odpoveď, Nedostatočná PSP, nepočul som o tom nikdy 
Otázka č.22 Odkiaľ mám vedieť čo sú to za prvky , Neviem ako mám na to prísť, nerozumiem otázke(3), 

Nerozumiem nakreslenému modelu,  Toto sme preberali ale už dosť dávno, neprehľadná , 
Nevedel by som odpovedať  tipol som  

Otázka č.23 Oktetove pravidlo , Nevedel by som odpovedať tipol som 

 

Tabuľka č. 1 ukazuje prehľad reakcií žiakov na otázky v teste. Cieľom testovania bolo 

zistiť ako žiaci reagujú na náš test. Potvrdilo sa, že nie všetky otázky sú pre žiakov 

zrozumiteľné a nie vždy správne pochopia zadanie.  

 

• Pri otázke č. 16 sme pozorovali od žiakov najviac výhrad, väčšina z nich sa nestretla 

s podobným označením väzieb ako je v našom zadaní. V našom školskom systéme sa 

s takýmto označením väzieb žiaci stretávajú až v organickej chémii. 
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• V otázkach č.3, č.8, a č.10 a č.14 robili žiakom problém nákresy, je pravda, že 

v otázkach č.3 a č. 8 sú nákresy na naše pomery netradičné. Myslíme si však, že 

pokiaľ sa žiaci budú vedieť odosobniť mali vedieť správne odpovedať. 

• Viaceré reakcie žiakov smerovali k pojmu oktetové pravidlo, ktorý je bežne 

zaužívaný, avšak  nie je zaradený do nového ŠVP. V platnej učebnici chémie pre 

1.ročník gymnázií je tento pojem zaradený medzi rozširujúce učivo.  

• V ostatných prípadoch žiaci spomínajú väčšinou zlé načasovanie testu, a zložité 

formulácie otázok, prípadne zložité formulácie odpovedí.  

 

 

Záver 

 Na základe reakcií žiakov na náš výskumný nástroj sme sa rozhodli urobiť niektoré 

zásadné zmeny. Otázku č. 16 vynecháme z dôvodu, že žiaci sa nemajú kde na hodinách 

chémie stretnúť s takýmto označením väzieb. Otázky pri ktorých mali žiaci problém 

s pochopením nákresov, sformulujeme detailnejšie, aby sme žiakom čo najviac priblížili 

podstatu otázky a to čo od nich v otázke vyžadujeme. Na podnet žiakov budú v teste zmenené 

formálne stránky niektorých otázok,  z dôvodu lepšieho pochopenia úloh žiakmi. Po 

prepracovaní určitých otázok z testu a následnej administrácii porovnáme ďalšie názory 

žiakov na test. V prípade potreby urobíme ďalšie úpravy. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Barke, Hans-Dieter; Hazari, Al; Yitbarek, Sileshi (2009) Misconceptions in Chemistry. 

p. 21 

[2] Gabel, D. L., Samuel, K. V. And Hunn, D. (1987) Journal of Chemical Education, 64 

(8), p. 695 

[3] Özmen, H. (2004). Journal of Science Education and Technology, 13(2), p. 147 

[4] Skelly, K. M. (1993) Third Misconceptions Seminar Proceedings 

[5] Schmidt, Hans‐Jürgen (1997) Science Education, 81(2), p. 123 

[6] Martin, R., Sexton, C. And Gerlovich, J. (2002) Teaching Science for all Children: 

Methods for Constructing Understanding 

[7] Michael, J . Misconceptions (2002) Advances in Physiology Education, 26 (1) p. 5 

[8] Nahum, L. et al. (2010)  Studies in Science Education, 46(2), p. 179 

1549



	  
	   	  

1550



Porovnanie biodiverzity tvrdých lužných lesov a agátin 
 

Denisa Bazalová  
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej 
ekológie, Mlynská dolina, 842 15, Slovensko; denisa.bazalova@gmail.com 

 

 Abstract 

 Comparison the biodiversity of hardwood floodplain forests and black locust forests.  
  The introduction of non-native species starts in the context of global changes in the world. These non-
native species, that have come to our country, whether intentionally or unintentionally, are responsible for the 
loss of biodiversity, changes in trophic levels and in nutrient cycle, hydrology, hybridizations, and at last could 
have an impact on the economy. The species black locust (Robinia pseudoaccacia) was introduced to Europe in 
1601, first for horticultural purposes, and later broke into forestry. However, due to its ability to effectively 
spread the vegetative and generative root sprouts seeds and without the presence of natural pest may be 
occurrence of black locust in European forests highly questionable. Primarily we tried to identify differences in 
species composition and biodiversity among indigenous hardwood floodplain forest and non-native black locust 
forest based on numerical methods. In the results we were able to demonstrate more biodiversity in hardwood 
floodplain forests. 

Keywords: non-native species; black locust; hardwood floodplain forest; comparison of biodiversity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Nepôvodná flóra Slovenska sa skladá z 282 archeofytov a 643 neofytov vrátane 

hybridov a poddruhov. Archeofyty tvoria 6,6% a neofyty 14,9 z celkového počtu taxónov na 

Slovensku z celkových 4253 taxónov. Väčšina archeofytov je na Slovensku naturalizovaných 

(78,9%), t.j. majú relatívne stabilné populácie a ukončili šírenie [1]. 

Je potrebné doplniť poznatky o nepôvodných druhoch na našom území, ich dopadoch 

na biodiverzitu a iné oblasti, zistiť ako a do akej miery sa agát biely podieľa na zmene svojho 

okolia, a akým spôsobom, a aké prostredie je náchylnejšie na inváziu tohto nepôvodného 

druhu. Agát biely (Robinia pseudoacacia) je naším najrozšírenejším druhom nepôvodných 

drevín. 

Cieľom práce bola analýza rozdielnosti v biodiverzite tvrdých lužných lesov a agátin 

na miestach bývalých tvrdých luhov. Tieto dvojice plôch boli vyberané tak, aby sme 

eliminovali rozdielne faktory prostredia. 

 

Materiál a metódy 

 Výber plôch agátin prebehol na základe najväčšieho relatívneho zastúpenia agátov 

(100-50%) z lesníckych porastových máp pomocou geografického informačného systému. 
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K vybraným plochám agátin boli v teréne podľa databázy priradené zodpovedajúce plochy 

tvrdého lužného lesa v najbližšej vzdialenosti. 

Vlastné dáta sme zozbierali v období apríl - júl v roku 2014. 

Analyzovaných bolo 32 fytocenologických zápisov z oblasti Borskej nížiny 

a Podunajskej roviny (24 vlastných,  6 z Hamajovej [2] a 2 zápisy  Pišúta a Uherčíkovej [3] ). 

Lokality sa nachádzali na Podunajskej rovine (okolie dedín Kalinkovo, Rovinka, 

Hamuliakovo, Čunovo, Rusovce)  a Borskej nížinne (okolie Stupavy). Fytocenologické zápisy 

od Hamajovej boli zozbierané v roku 2001 na lokalite Podunajské Biskupice – Bratislava. 

Zápisy od Pišúta, Uherčíkovej pochádzajú z Jarovskej bažantnice.  

Výskum prebiehal na 24 lokalitách vybraných plochách štvorcov s rozlohou 400 m2. 

V každom zápise bola určovaná: pokryvnosť a výška jednotlivých etáží. Zapísané boli všetky 

cievnaté druhy rastlín v stromovom, krovinnom a bylinnom poschodí spolu s určením 

pokryvnosti na základe novej deväťstupňovej kombinovanej Braun-Blanquetovej stupnice 

abundancie a dominancie [4]. 

Spracovanie dát numerickými metódami 

Všetky dáta zozbierané v terénne a fytocenologické zápisy Hamajovej a Pišúta, 

Uherčíkovej boli spracované v programe Turboveg for Windows 2.106 [5]. Tieto dáta boli 

ďalej vyexportované do programu pre numerické analýzy vegetačných dát  Juice [6] spolu 

s hlavičkovými údajmi. 

Pre každý zápis boli v programe Juice dopočítané následujúce premenné: SW index, 

equitabilita, počet druhov, počet a pokryvnosť neofytov, archeofytov a pôvodných druhov.  

 Použili sme tiež Ellenbergove indikačné hodnoty [7] pre teplo, kontinentalitu, svetlo, 

pôdnu reakciu  a živiny. Jedná sa o nepriamy odhad faktorov prostredia ( na stupnici od 1-9). 

K jednotlivým zápisom priradíme pomocou nich priemerné ekologické indikačné hodnoty 

a dokážeme tak nepriamo vyhodnotiť ekologické gradienty v dátovom súbore. 

Nomenklatúru druhov, poddruhov a agregátov sme unifikovali podľa publikácie 

Marholda, Hindáka [8]. 

Na určenie rozdielov v celkovom druhovom zložení agátin a tvrdých luhov bola 

použitá aglomeratívna zhluková analýza v programe SYN-TAX [9], konkrétne metóda Beta-

flexible s  použitím parametra – 0.5 a  koeficientu Ružička.  

 Ďalšia použitá metóda bola DCA unimodálna analýza v programe CANOCO 5 , kde 

sme využili ako environmentálne premenné Ellenbergove indikačné hodnoty. 
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 Rozdiely v zastúpení a pokryvnosti neofytov, archeofytov a pôvodných druhov, SW 

indexu a equitability medzi skupinami agátin a tvrdých luhov boli testované Wilcoxonovým 

párovým testom v programe Statistica 7.0 (www.statsoft.com) pri hladine významnosti 0,05. 

Výsledky sú prezentované pomocou krabicových grafov. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na dokázanie predpokladu o rozdielnosti skupín na základe zadaných parametrov bol 

použitý program SYN-TAX 2000, ktorý túto rozdielnosť na základe nepodobnosti 

demonštruje pomocou viacrozmernej zhlukovej analýzy. Na obrázku č. 2 môžeme vidieť 

výrazné rozdelenie do 2 skupín , ktoré sú si navzájom najmenej podobné.  

 

Obr. 1. Signifikantné rozdelenie 32 fytocenologických zápisov podľa programu SYN-TAX 2000 do 2 
skupín pomocou aglomeratívnej zhlukovej analýzy. 

Po analyzovaní v Canoco 5 vznikol ordinačný diagram, ktorý ukazuje rozdelenie 

skupín a vysvetľuje preferencie rastlinných druhov v jednotlivých skupinách. A teda aj 

vysvetlenie toho, aké environmentálne faktory uprednostňuje ktorá skupina.  

Na grafe vidíme, že v skupine agátin sú zastúpené rastlinné druhy indikujúce 

svetlomilnejšie, teplejšie a kontinentálnejšie prostredie, kým rastlinné druhy z tvrdých 

lužných lesov indikujú vhkomilnejšie lokality. Nakoľko porasty agátin boli vysadené, nedá sa 

hovoriť o preferencií, ak ide o indikáciu druhmi rastlín, z ktorej vidieť, že agátina vytvára 

rozdielne podmienky prostredia ako tvrdý lužný les. 
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Obr. 2. Ordinačný diagram environmentálnych premenných  spolu s rozdelením zápisov do 2 

skupín. 

 
Obr. 3. Porovnanie počtu a pokryvnosti neofytov vo všetkých vrstvách u tvrdého lužného lesa a agátin. 

 
Obr. 4. Porovnanie počtu a pokryvnosti pôvodných druhov vo všetkých vrstvách u tvrdého lužného lesa 

a agátin. 
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Obr. 5. Porovnanie Shanonovho indexu a equitability u tvrdého lužného lesa a agátin. 

 Priemerný počet druhov v tvrdých lužných lesoch bol 25 a v agátových porastoch 22. 

Potenciálnou prirodzenou vegetáciou mali byť tvrdé lužné lesy [10], ktoré v podraste 

charakterizujú druhy: Brachypodium sylvaticum, Aegopodium podagraria, Gagea lutea, 

Aristolochia clematis alebo Ficaria bulbifera.  

Záver 

 Použitie rôznych analytických metód ukázalo rovnaké výsledky. Agátové porasty sa 

od tvrdého lužného lesa líšia v celkovom druhovom zložení aj v zastúpení neofytov 

a pôvodných druhov.  

 Touto problematikou sa zaoberali viacerí autori [11] [12] alebo [13] . Tvrdé lužné lesy, 

ktoré boli predmetom výskumu sú v podraste charakterizované najmä týmito druhmi: Swida 

sanguinea, Stachys sylvatica, Polygonatum multiflorum, Hedera helix a Galium odoratum . 

Agátiny zase druhmi ako: Aegopodium podagraria, Parietaria officinalis, Sambucus nigra, 

Urtica dioica, Chelidonium majus. Čo do veľkej miery korešponduje s uvedenými literárnymi 

zdrojmi. 

 Počet a pokryvnosť neofytov môže byť zapríčinená schopnosťou agátu meniť zloženie 

pôdy, jeho vysokej výmladnosti a rýchleho a efektívneho rozširovania semien, čo má za 

dôsledok zmeny v druhovom zložení. Vyššia biodiverzita, na ktorú poukazuje Shannnov 

index (Obr. 5) a vyrovnanosť spoločenstva priamo súvisí s počtom a pokryvnosťou 

pôvodných druhov u tvrdých lužných lesov. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Medvecká J., Kliment J., Májeková J., et al. (2012) Inventory of the alien flora of 

Slovakia, Preslia 84:p. 257–309  

1555



[2] Hamajová V. (2001) Charakteristika floristicko-fytocenologických zmien v lužných

  lesoch širšieho okolia Podunajských Biskupíc.(Diplomová práca) Univerzita 

Komenského v Bratislave  

[3] Pišút P., Uherčíková E. (2013) LIX. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 2013, Jarovská 

bažantnica – Prírodný skvost aj kultúrno – historická pamiatka na Slovensko –rakúskej 

hranici, Bratislava, SR, p. 45 

[4] Maarel van Der E., Franklin J. (2012) Vegetation ecology second edition, Willey- 

Black Well, Chichester, p. 572  

 [5] Hennekens. S. M. et Schaminée J. H. J. (2001) Turboveg, a comprehensive data base 

managment systém for vegetation data Journal of vegetation science 12: p. 589 – 591  

[6] Tichý L. (2002) Juice, software for vegetation classification. Journal of vegetation 

science 13: p. 451 – 453 

[7] Ellenberg H., Weber H. E., Dull R., et al. (1991) Zeigerwerte von Pflanzen in 

Mitteleuropa. Scripta Geobot. 18: p. 1–248  

[8] Marhold K. (ed.) (1998) Papraďorasty a semenné rastliny. In: Marhold, K. & Hindák, 

F. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, Veda, Bratislava, p. 333–687  

[9] Podani J. (2001) SYN-TAX 2000. Computer Program for Data Analysis in Ecology 

and Systematics for Windows 95, 98 & NT. – User’s manual. Scientia Publ., 

Budapest, p. 53  

[10] Michalko J., Berta J., Magic D. (1986) Geobotanická mapa ČSSR (Slovenská 

socialistická republika) - textová časť. Veda, Bratislava, p. 165  

[11] Jarolímek I., Šibík J., Tichý L., et al. (2008) Vegetation of Slovakia:Diagnostic, 

constatnt and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. 

Veda,Bratislava., p. 294  

[12] Reháčková T., Ružičková J. (2007) Fragmenty lesov na území Bratislavy. p. 41-115. 

In: Reháčková T., Lehotská B., Nevřelová, et al. Fragmenty lesov v zastavanom území 

Bratislavy. Cicero, Bratislava, p. 173  

[13] Májeková M., Vykouková I. (2010)  Spoločenstvá tvrdých lužných lesov 

juhovýchodnej časti územia Bratislavy , Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri 

SAV. - ISSN 1337-7043. - Roč. 32, č. 2 , p. 239-251  

1556



Miera invadovanosti mäkkých lužných lesov Podunajskej nížiny 
 

Katarína Botková1, Mária Petrášová2 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej 

ekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; katka.botka@gmail.com 
2SAV, Botanický ústav, Oddelenie geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, 

Slovenská republika 
 
 
Abstract 

The level of invasion of the willow-poplar floodplain forests of Podunajská nížina. 
Invasions of neophyte plant species are considered as one of the major threats to the diversity of natural 

ecosystems including floodplain forests [3]. The aims of our study were to find out if there is a significant 
increase in the number and cover of neophyte species in the willow-poplar floodplain forests of Podunajská 
nížina over time. The level of invasion of the willow-poplar floodplain forests was evaluated from 1950 to the 
present time using Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA [12]. According to the analysis results, along the time 
gradient there is a significant increase in the number and cover of neophytes among analysed periods. This result 
is not caused by increasing biodiversity, because the number of native species significantly decreased. Therefor it 
is necessary to look for reasons of this situation in deteriorating condition of floodplain biotopes. 
 

Keywords: Kruskal-Wallis ANOVA; neophytes; Podunajská nížina; willow-poplar forests 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika nepôvodných taxónov je v súčasnosti závažnou témou. Silný vplyv 

neofytov na pôvodnú biodiverzitu bol dokázaný v mnohých štúdiách [1, 2]. Z prirodzených 

lesných spoločenstiev patria medzi najinvadovanejšie lužné lesy [1, 2]. Tento fakt je 

spôsobený viacerými faktormi. Pre lužné lesy je typický katastrofický klimax a teda 

opakované vytváranie nových prostredí pre uchytenie aj nepôvodných taxónov. Zároveň sú 

lužné lesy v bezprostrednom kontakte s riekami, ktoré sú významné migračné koridory pre 

nepôvodné taxóny. Silný tlak ľudskej činnosti na riečnu sieť významne prispieva k oslabeniu 

stability riečnych ekosystémov a teda ľahšej infiltrácii inváznych taxónov [1 - 3]. 

Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie miery invadovanosti mäkkých lužných lesov 

Podunajskej nížiny od roku 1950 po súčasnosť. 

 

Materiál a metódy 

Na zhodnotenie miery invadovanosti zväzu Salicion albae na Podunajskej nížine sme 

použili 203 fytocenologických zápisov. 164 zápisov sme vybrali z centrálnej databázy 

fytocenologických zápisov [4]. Vybrali sme zápisy zaradené do zväzu Salicion albae 

z Podunajskej nížiny od roku 1950 po súčasnosť. Použité boli dostupné fytocenologické 
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zápisy od roku 1950 z publikácií od Jurka [5] – 51 zápisov, Bertu a Michalka [6] – 2 zápisy, 

Gazdíka [7]  – 2 zápisy, Uherčíkovej [8] - 52 zápisov, Mičudu [9] – 2 zápisy, Pišúta a 

Uherčíkovej [10] – 1 zápis, Hamajovej [11] – 5 zápisov, Šomšáka, Šimonoviča, Kollára a 

Lakatošovej [12] – 31 zápisov a nepublikovaných zápisov od Maglockého Š. z roku 1991 – 5 

zápisov, 1 od Valachoviča M. z roku 2012, 10 od Zedníčka Ľ. a 2 od Bazalovej D. z roku 

2014. 

39 zápisov sme získali fytocenologickým snímkovaním v sezóne 2013 a 2014 na 

Podunajskej nížine. Lokality sme vyberali podľa Lesníckeho geografického informačného 

systému [13] a vlastného terénneho prieskumu. Fytocenologické zápisy sme realizovali podľa 

metodiky zürišsko-montpellierskej školy [14] na ploche 20 x 20 metrov. Nomenklatúra 

taxónov je zjednotená podľa Marholda a Hindáka [15], nomenklatúra syntaxónov podľa 

medzinárodného kódu fytocenologickej nomenklatúry [16]. 

Dáta boli prevedené do elektronickej podoby pomocou programu TURBOVEG [17]. 

V programe JUICE [18] sme zjednotili názvy druhov, vylúčili synúziu machov a zlúčili etáže. 

Vo všetkých zápisoch sme označili neofyty podľa Zoznamu nepôvodných druhov Slovenska 

[19]. Ku každému zápisu sme priradili hodnoty počtu neofytných druhov. Priradili sme aj 

hodnoty celkovej pokryvnosti neofytov v percentách, ktoré boli prevedené z Braun-

Blanquetovej kombinovanej stupnice pokryvnosti a početnosti pomocou programu Juice. 

Zápisy sme rozdelili do štyroch časových období: 1950-1989 (53 zápisov), 1990-1999 (62 

zápisov), 2000-2009 (36 zápisov) a 2010-2014 (52 zápisov). Program Statistica [20] sme 

použili na vykonanie Kruskal-Wallisovho testu [21], ktorým sme porovnali počet 

a pokryvnosť neofytov medzi časovými obdobiami. Navzájom sme porovnali aj hodnoty 

priemerov pre všetky skupiny a vytvorili sme grafické znázornenie pomocou škatuľkových 

grafov. 

 

Výsledky a diskusia 

V celom datasete sme identifikovali 18 neofytov (Tab. 1). 10 z nich má podľa 

Medveckej 2012 [19] invázny status. 

Krukal-Wallisov test preukázal signifikantý nárast ako v počte tak aj v pokryvnosti 

neofytov medzi jednotlivými časovými obdobiami. Porovnanie jednotlivých skupín ukázalo 

signifikantnú odlišnosť pre všetky skupiny, okrem druhej a tretej, v početnosti aj pokryvnosti 

neofytov (Obr. 1, Tab. 2 a 3).  
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Tab. 1. Neofyty a ich frekvencia výskytu v zápisoch Salicion albae pre Podunajskú nížinu.  

Druhy s inváznym statusom červeným fontom. 

 
Druh   Frekvencia (%)
Aster lanceolatus  agg.  49 
Neguno aceroides  38 
Impatiens glandulifera  25 
Impatiens parviflora  23 
Solidago gigantea  23 
Populus x canadensis  17 
Fraxinus pennsylvanica  9 
Bidens frondosus   8 
Robinia pseudacacia  7 
Solidago canadensis  6 
Erigeron annuus   2 
Morus alba   2 
Juglans nigra   1 
Aesculus hippocastanum  1 
Oxalis fontana   1 
Conyza canadensis  1 
Viola suavis   1 
Cannabis ruderalis  1 
 

 
Obr. 1. Zmena počtu a pokryvnosti neofytov medzi časovými obdobiami 

 

 

Tab. 2. Porovnanie počtu neofytov v časových obdobiach pomocou Kruskal-Wallisovej ANOVY 

Štatisticky významné hodnoty červeným fontom 

 1950-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 
1950-1989  0.000575 0.013199 0.000000 
1990-1999 0.000575  1.000000 0.000004 
2000-2009 0.013199 1.000000  0.000023 
2010-2014 0.000000 0.000004 0.000023  
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Tab. 3. Porovnanie pokryvnosti neofytov v časových obdobiach pomocou Kruskal-Wallisovej ANOVY 

Štatisticky významné hodnoty červeným fontom 

 1950-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 
1950-1989  0.000298 0.027648 0.000000 
1990-1999 0.000298  1.000000 0.000000 
2000-2009 0.027648 1.000000  0.000000 
2010-2014 0.000000 0.000000 0.000000  

 

Nárast počtu neofytov nemôže byť vysvetľovaný celkovým nárastom počtu druhov, 

pretože ten nebol dokázaný. Práve naopak, ukázalo sa, že počet domácich druhov 

signifikantne poklesol oproti prvému časovému obdobiu (Obr. 2, Tab. 4). 

 

 
Obr. 2. Porovnanie počtu domácich druhov medzi časovými obdobiami 

 

Tab. 4. Porovnanie počtu domácich druhov v časových obdobiach pomocou Kruskal-Wallisovej ANOVY 

Štatisticky významné hodnoty červeným fontom 

 1950-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 
1950-1989  0.000539 0.000000 0.000982 
1990-1999 0.000539  0.052987 1.000000 
2000-2009 0.000000 0.052987  0.071080 
2010-2014 0.000982 1.000000 0.071080  

 

Nárast neofytných taxónov v lužných lesoch Podunajskej nížiny je podľa viacerých 

štúdií [22, 23] spôsobený nielen prirodzenými ekologickými podmienkami lužných lesov a 

ľudskými faktormi bežnými na všetkých veľtokoch (pozri úvod), ale aj lokálnymi faktormi. 

Vodné dielo Gabčíkovo (výstavba 1977-1992) výrazne pozmenilo hydrológiu Dunaja na 

skúmanom území. Zmenila sa najmä výška hladiny podzemnej vody a frekvencia, výška a 

1560



forma záplav. Vysádzanie nepôvodných drevín, ktoré mení stabilitu ekosystémov, a holorubný 

spôsob ťažby spojený s odstránením vrchnej vrstvy pôdy poskytuje inváznym druhom 

zjednodušené podmienky na uchytenie a šírenie. 

 

Záver 

V tejto práci sme zistili, že invadovanosť mäkkých lužných lesov Podunajskej nížiny 

signifikantne narastá vrámci časového obdobia od roku 1950 po súčasnosť. Výsledky 

potvrdzujú, že stav našich lužných lesov sa stále zhoršuje a poukazujú na potrebu riešenia 

tejto situácie. 
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The level of invasion of the willow-poplar floodplain forests of Podunajská nížina. 
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ecosystems including floodplain forests [3]. The aims of our study were to find out if there is a significant 
increase in the number and cover of neophyte species in the willow-poplar floodplain forests of Podunajská 
nížina over time. The level of invasion of the willow-poplar floodplain forests was evaluated from 1950 to the 
present time using Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA [12]. According to the analysis results, along the time 
gradient there is a significant increase in the number and cover of neophytes among analysed periods. This result 
is not caused by increasing biodiversity, because the number of native species significantly decreased. Therefor it 
is necessary to look for reasons of this situation in deteriorating condition of floodplain biotopes. 
 

Keywords: Kruskal-Wallis ANOVA; neophytes; Podunajská nížina; willow-poplar forests 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika nepôvodných taxónov je v súčasnosti závažnou témou. Silný vplyv 

neofytov na pôvodnú biodiverzitu bol dokázaný v mnohých štúdiách [1, 2]. Z prirodzených 

lesných spoločenstiev patria medzi najinvadovanejšie lužné lesy [1, 2]. Tento fakt je 

spôsobený viacerými faktormi. Pre lužné lesy je typický katastrofický klimax a teda 

opakované vytváranie nových prostredí pre uchytenie aj nepôvodných taxónov. Zároveň sú 

lužné lesy v bezprostrednom kontakte s riekami, ktoré sú významné migračné koridory pre 

nepôvodné taxóny. Silný tlak ľudskej činnosti na riečnu sieť významne prispieva k oslabeniu 

stability riečnych ekosystémov a teda ľahšej infiltrácii inváznych taxónov [1 - 3]. 

Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie miery invadovanosti mäkkých lužných lesov 

Podunajskej nížiny od roku 1950 po súčasnosť. 

 

Materiál a metódy 

Na zhodnotenie miery invadovanosti zväzu Salicion albae na Podunajskej nížine sme 

použili 203 fytocenologických zápisov. 164 zápisov sme vybrali z centrálnej databázy 

fytocenologických zápisov [4]. Vybrali sme zápisy zaradené do zväzu Salicion albae 

z Podunajskej nížiny od roku 1950 po súčasnosť. Použité boli dostupné fytocenologické 
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zápisy od roku 1950 z publikácií od Jurka [5] – 51 zápisov, Bertu a Michalka [6] – 2 zápisy, 

Gazdíka [7]  – 2 zápisy, Uherčíkovej [8] - 52 zápisov, Mičudu [9] – 2 zápisy, Pišúta a 

Uherčíkovej [10] – 1 zápis, Hamajovej [11] – 5 zápisov, Šomšáka, Šimonoviča, Kollára a 

Lakatošovej [12] – 31 zápisov a nepublikovaných zápisov od Maglockého Š. z roku 1991 – 5 

zápisov, 1 od Valachoviča M. z roku 2012, 10 od Zedníčka Ľ. a 2 od Bazalovej D. z roku 

2014. 

39 zápisov sme získali fytocenologickým snímkovaním v sezóne 2013 a 2014 na 

Podunajskej nížine. Lokality sme vyberali podľa Lesníckeho geografického informačného 

systému [13] a vlastného terénneho prieskumu. Fytocenologické zápisy sme realizovali podľa 

metodiky zürišsko-montpellierskej školy [14] na ploche 20 x 20 metrov. Nomenklatúra 

taxónov je zjednotená podľa Marholda a Hindáka [15], nomenklatúra syntaxónov podľa 

medzinárodného kódu fytocenologickej nomenklatúry [16]. 

Dáta boli prevedené do elektronickej podoby pomocou programu TURBOVEG [17]. 

V programe JUICE [18] sme zjednotili názvy druhov, vylúčili synúziu machov a zlúčili etáže. 

Vo všetkých zápisoch sme označili neofyty podľa Zoznamu nepôvodných druhov Slovenska 

[19]. Ku každému zápisu sme priradili hodnoty počtu neofytných druhov. Priradili sme aj 

hodnoty celkovej pokryvnosti neofytov v percentách, ktoré boli prevedené z Braun-

Blanquetovej kombinovanej stupnice pokryvnosti a početnosti pomocou programu Juice. 

Zápisy sme rozdelili do štyroch časových období: 1950-1989 (53 zápisov), 1990-1999 (62 

zápisov), 2000-2009 (36 zápisov) a 2010-2014 (52 zápisov). Program Statistica [20] sme 

použili na vykonanie Kruskal-Wallisovho testu [21], ktorým sme porovnali počet 

a pokryvnosť neofytov medzi časovými obdobiami. Navzájom sme porovnali aj hodnoty 

priemerov pre všetky skupiny a vytvorili sme grafické znázornenie pomocou škatuľkových 

grafov. 

 

Výsledky a diskusia 

V celom datasete sme identifikovali 18 neofytov (Tab. 1). 10 z nich má podľa 

Medveckej 2012 [19] invázny status. 

Krukal-Wallisov test preukázal signifikantý nárast ako v počte tak aj v pokryvnosti 

neofytov medzi jednotlivými časovými obdobiami. Porovnanie jednotlivých skupín ukázalo 

signifikantnú odlišnosť pre všetky skupiny, okrem druhej a tretej, v početnosti aj pokryvnosti 

neofytov (Obr. 1, Tab. 2 a 3).  
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Tab. 1. Neofyty a ich frekvencia výskytu v zápisoch Salicion albae pre Podunajskú nížinu.  

Druhy s inváznym statusom červeným fontom. 

 
Druh   Frekvencia (%)
Aster lanceolatus  agg.  49 
Neguno aceroides  38 
Impatiens glandulifera  25 
Impatiens parviflora  23 
Solidago gigantea  23 
Populus x canadensis  17 
Fraxinus pennsylvanica  9 
Bidens frondosus   8 
Robinia pseudacacia  7 
Solidago canadensis  6 
Erigeron annuus   2 
Morus alba   2 
Juglans nigra   1 
Aesculus hippocastanum  1 
Oxalis fontana   1 
Conyza canadensis  1 
Viola suavis   1 
Cannabis ruderalis  1 
 

 
Obr. 1. Zmena počtu a pokryvnosti neofytov medzi časovými obdobiami 

 

 

Tab. 2. Porovnanie počtu neofytov v časových obdobiach pomocou Kruskal-Wallisovej ANOVY 

Štatisticky významné hodnoty červeným fontom 

 1950-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 
1950-1989  0.000575 0.013199 0.000000 
1990-1999 0.000575  1.000000 0.000004 
2000-2009 0.013199 1.000000  0.000023 
2010-2014 0.000000 0.000004 0.000023  
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Tab. 3. Porovnanie pokryvnosti neofytov v časových obdobiach pomocou Kruskal-Wallisovej ANOVY 

Štatisticky významné hodnoty červeným fontom 

 1950-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 
1950-1989  0.000298 0.027648 0.000000 
1990-1999 0.000298  1.000000 0.000000 
2000-2009 0.027648 1.000000  0.000000 
2010-2014 0.000000 0.000000 0.000000  

 

Nárast počtu neofytov nemôže byť vysvetľovaný celkovým nárastom počtu druhov, 

pretože ten nebol dokázaný. Práve naopak, ukázalo sa, že počet domácich druhov 

signifikantne poklesol oproti prvému časovému obdobiu (Obr. 2, Tab. 4). 

 

 
Obr. 2. Porovnanie počtu domácich druhov medzi časovými obdobiami 

 

Tab. 4. Porovnanie počtu domácich druhov v časových obdobiach pomocou Kruskal-Wallisovej ANOVY 

Štatisticky významné hodnoty červeným fontom 

 1950-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014 
1950-1989  0.000539 0.000000 0.000982 
1990-1999 0.000539  0.052987 1.000000 
2000-2009 0.000000 0.052987  0.071080 
2010-2014 0.000982 1.000000 0.071080  

 

Nárast neofytných taxónov v lužných lesoch Podunajskej nížiny je podľa viacerých 

štúdií [22, 23] spôsobený nielen prirodzenými ekologickými podmienkami lužných lesov a 

ľudskými faktormi bežnými na všetkých veľtokoch (pozri úvod), ale aj lokálnymi faktormi. 

Vodné dielo Gabčíkovo (výstavba 1977-1992) výrazne pozmenilo hydrológiu Dunaja na 

skúmanom území. Zmenila sa najmä výška hladiny podzemnej vody a frekvencia, výška a 
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forma záplav. Vysádzanie nepôvodných drevín, ktoré mení stabilitu ekosystémov, a holorubný 

spôsob ťažby spojený s odstránením vrchnej vrstvy pôdy poskytuje inváznym druhom 

zjednodušené podmienky na uchytenie a šírenie. 

 

Záver 

V tejto práci sme zistili, že invadovanosť mäkkých lužných lesov Podunajskej nížiny 

signifikantne narastá vrámci časového obdobia od roku 1950 po súčasnosť. Výsledky 

potvrdzujú, že stav našich lužných lesov sa stále zhoršuje a poukazujú na potrebu riešenia 

tejto situácie. 
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Abstract 

  Reconstraction of the vegetation on the  
  Mires can serve as natural archives allowing reconstruction of local vegetation and landscape 
development. Our main aim was capture Holocene history of vegetation from raised bog in Martinské Hole Mts. 
The development of our profile started in the early Holocene, when Pinus with admixture of Larix dominated. In 
this time the landscape vegetation was created by mosaic of pine forests with Vaccinium and Artemisia steppes 
with high abundance of Veronica on suitable places. The development continued with rapid increase of Corylus 
and decrease of Pinus. After this period hiatus is obvious, because of rapid increase of Fagus. Fagus was 
dominant in the late Holocene together with Picea, Alnus, Corylus, Abies and Fraxinus indicated that the climate 
became moister. In this time, human indicators as Triticum, Secale cereale, Fagopyrum esculentum, Centaurea 
cyanus and Plantago lanceolata were presented. During the whole Holocene different types of open patches (e.g., 
dry meadows with Artemisia and wet mesic habitats with Filipendula) occurred in the vicinity of the site. Recent 
vegetation is characterised by dominance of Picea, Vaccinium and Ambrosia with repeated increase of Pinus 
which is maybe because of high abundance of Pinus mugo at the site.   
 

Keywords: Holocene; Martinské hole Mts.; Fagus; late Holocene  
 

Úvod a formulácia cieľa 

Rašeliniská patria k biotopom s mimoriadnym významom. Nie sú len domovom 

mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ale sú aj unikátnym archívom minulosti. 

Obzvlášť vrchoviskové a prechodné rašeliniská na horských hrebeňoch patria pri skúmaní 

minulosti k dôležitým zdrojom informácií, nakoľko sa nachádzajú vo vyšších nadmorských 

výškach a ľudskou činnosťou boli ovplyvnené menej ako rašeliniská na nížinách.  

Kyslá pôdna reakcia a takmer žiadny kyslík v rašeline spôsobujú zachovanie mikro- a 

makrozvyškov, ktoré sa takto zachovávajú niekedy až niekoľko tisíc rokov. Vďaka týmto 

vlastnostiam rašeliny máme možnosť študovať lokálny a často aj regionálny vývoj krajiny. 

Cieľom príspevku je zrekonštruovať vývoj vegetácie na rašelinisku a v jeho blízkom 

okolí od jeho vzniku až po súčasnosť využitím peľovej analýzy a rádiokarbónových datovaní.  

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.  
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Martinské Hole sa nachádzajú v pohorí Malá Fatra, konkrétne v časti Lúčanská Malá 

Fatra (obr. 1). Študované vrchovisko sa nachádza na najvyššom bode Lúčanskej Malej Fatry 

(1 475, 5 m n. m.). Lokalita je obklopená podmáčanými smrečinami a povrch vrchoviska je 

pokrytý súvislými porastmi rašelinníka (Oxycocco-Sphagnetea) (obr. 1).  

 

Materiál a metódy 

Na odber profilu bol použitý vrták vhodný na rašelinné sedimenty, ktorým sa nám 

podarilo odobrať 100 cm neporušeného sedimentu. Prvých 50 cm (0 – 50 cm) bolo 

rozdelených po 5 cm a zvyšných 50 cm (51 – 100 cm) po 3 cm.  

Vzorky na peľovú analýzu (1cm3) boli spracované štandardnou metódou acetolýzy [1]. 

Do každej vzorky sa pridal aj exotický marker Lycopodium clavatum [2], ktorý sa pri 

peľových analýzach pridáva do vzoriek na zistenie peľovej koncentrácie.  Bolo počítaných 

minimálne 500 terestrických peľových zŕn, ktoré sa určovali pomocou kľúčov a atlasov [3, 4]. 

Percentuálny peľový diagram vychádza z totálnej sumy (TS) pozostávajúcej z peľových zŕn 

stromov (AP) a peľových zŕn bylín (NAP). Z totálnej sumy (TS) boli vylúčené vodné a 

lokálne rastliny, riasy, huby a iné nepeľové objekty. Peľový diagram bol vytvorený 

v programe Tilia v. 1.7.16 [5]. 

Vzorky odobratého profilu sme analyzovali aj metódou „LOI“ (Loss on ignition) – 

strata žíhaním (550˚ C) [6]. Analýza „LOI“ sa pri rašelinných sedimentoch robí v každej 

vrstve profilu na zistenie straty organického materiálu pomocou žíhania pri 550˚ C a je  

vyjadrená v percentách.  

Na rádiokarbónové datovanie bolo vybraných niekoľko vzoriek tak, aby sme získali 

ucelený prehľad o geologických obdobiach idúcich za sebou. Datovanie bolo prevedené 

Obr. 1. Umiestnenie Martinských Holí na mape Slovenska (ľaví) a záujmové vrchovisko na vrchole 
Martinských Holí  (Foto: M. Čierniková) (pravý) 
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metódou AMS (Atomic Mass Spektrometry) v laboratóriách v Georgi (Center for Applied 

Isotope Studies, University of Georgia) v USA.  

 

Výsledky a diskusia 

Na základe hlavných zmien v zložení vegetácie bol peľový diagram rozdelený do 

troch hlavných zón s dvoma podzónami (obr. 2). 

 

MHpa 1: 100 –  91 cm; dominancia peľových zŕn Pinus s prímesou peľových zŕn 

Larix a minimálnou prítomnosťou peľových zŕn temperátnych drevín (Alnus, Ulmus, 

Quercus, Tilia, Fraxinus) v tejto zóne naznačuje, že vrchovisko vzniklo niekedy v skorom 

holocéne (11700 – 8 200 cal BP; [7]), avšak doteraz sa nám najspodnejšiu vrstvu nepodarilo 

zadatovať. Dominanciu borovice (Pinus sp.) a smrekovca (Larix sp.) sa taktiež podarilo 

zachytiť na iných profiloch v Západných Karpatoch, ktoré boli rádiokarbónovou metódou 

datované do skorého holocénu [8, 9]. V tomto období vegetáciu na lokalite a v jej okolí 

tvorila mozaika borovicových lesov s primiešaným Larix a otvorených častí krajiny s 

Veronica, Artemisia a Chenopodiaceae. Ústup borovice, ktorú ku koncu tejto zóny výrazne 

nahradila lieska,  naznačuje postupné otepľovanie klímy. 

Ďalšie vývojové štádium lokality je neznáme v dôsledku prítomnosti hiátu – miesto 

v profile, kde sa dočasne preruší sedimentácia (medzi zónami MHpa 1 a MHpa 2a), ktorého 

prítomnosť nám potvrdila aj analýza „LOI“ (obr. 3). Rovnako, je prítomnosť hiátu viditeľná 

Obr. 2. Percentuálny peľový diagram vrchoviska na Martinských Holiach (cal BP – kalibrované roky 
pred r. 1950)  
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aj v peľovom diagrame, kde v nasledujúcej zóne (MHpa 2a) dochádza k náhlemu nárastu 

buku. Hiát mohol byť spôsobený buď spasením, požiarom alebo eróznymi procesmi.  

. 

MHpa 2a: 91 - 62 cm; táto zóna spadá do obdobia neskorého holocénu, čo nám 

potvrdili aj výsledky 14C datovania. Počas tejto vývojovej periódy na lokalite jasne dominoval 

buk spolu so smrekom a v okolí sa vyskytovala aj jedľa. Na lokalitách Štrbské a Popradské 

pleso vo Vysokých Tatrách, ktoré sú situované v podobných nadmorských výškach (1 345 m 

n. m. and 1 513 m n. m.) bol buk prítomný približne až od 3 500 cal BP [8]. Podobné lokality 

situované vo vyšších nadmorských výškach v pohorí Hrubý Jeseník (Česká republika) ukázali 

podobný trend v expanzii buku: na vrchovisku Rejvíz buk expandoval okolo roku 3 500 cal 

BP [10] a na lokalite Skřítek expandoval okolo roku 4 500 cal BP [11]. Okrem buku výrazne 

vzrástlo aj zastúpenie peľových zŕn ostatných opadavých stromov (Alnus, Ulmus, Quercus, 

Carpinus, Fraxinus). Lokálny vývoj vrchoviska je charakteristický dominanciou peľových 

zŕn čeľade Cyperaceae s prímesou peľových zŕn Vaccinium a nepretržitou prítomnosťou spór 

Sphagnum. 

MHpa 2b: 62 – 24 cm; vývoj stromových peľových zŕn ukazuje rovnaký trend ako 

v predchádzajúcej podzóne, okrem jedle, ktorá dosiahla v rámci celého profilu práve v tejto 

podzóne svoje najvyššie hodnoty. Prítomnosť plodín (Triticum, Secale cereale a Fagopyrum 

esculentum) a burín (Centaurea cyanus, Lithospermum arvense) indikuje cielené 

obhospodarovanie pôdy. Zloženie antropogénnych indikátorov (Secale cereale, Fagopyrum, 

Centarea cyanus) naznačuje, že sa jedná o obdobie stredoveku [12]. Okrem prítomnosti 

zástupcov suchých lúk (Artemisia, Veronica, Chenopodiaceae, Plantago media/major, 

Falcaria) boli v celej zóne MHpa 2 tiež identifikované peľové zrná druhov typických pre 

mezické spoločenstvá (Filipendula, Chaerophyllum hirsutum, Thalictrum, Anemone a 

Peucedanum palustre), čo naznačuje, že okolie lokality bolo vlhkejšie v porovnaní 

s predchádzajúcou zónou MHpa 1. 

 

Obr. 3. Výsledky analýzy „LOI“ – pravdepodobný hiát v hĺbke 90 -93 cm 
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MHpa 3: 24 – 0 cm; posledné vývojové štádium Martinských Holí reprezentuje 

niekoľko minulých storočí. Svedčí o tom prítomnosť nepôvodných druhov Ambrosia a 

Juglans. Značný pokles stromových peľových zŕn (Ulmus, Tilia, Abies a ďalších) naznačuje 

odlesňovanie a vysoká prítomnosť Plantago lanceolata indikuje šírenie pastvy. Následné 

vysoké hodnoty Picea môžu byť spojené s moderným vysádzaním smrekových monokultúr. 

Na základe zistených peľových hodnôt, ktoré potvrdili súčasný stav vegetácie na rašelinisku, 

môžeme skonštatovať, že súčasná vegetácia je tvorená porastmi s Vaccinium a v okolí sa 

vyskytujúcimi smrečinami s primiešanými Pinus mugo.  

 

Záver  

Výsledky peľovej analýzy prezentované v peľovom diagrame ukazujú lokálne a 

regionálne zmeny vo vegetácii na Martinských Holiach.  

Na začiatku akumulácie rašeliny, v skorom holocéne, mala krajina pravdepodobne 

charakter mozaiky borovicových lesov s prímesou Larix a Vaccinium a otvorených častí 

krajiny prevažne so zástupcami druhov Veronica, Artemisia a Chenopodiceae. Postupne 

dochádza k ústupu borovice, ktorá je nahradená lieskou.  

Ďalší vývoj lokality je neznámy v dôsledku prítomnosti hiátu, ktorý môže byť 

spôsobený ľudskými aktivitami, spasením, požiarmi alebo eróznymi procesmi. 

Nasledujúca zdokumentovaná fáza vývoja lokality je neskorý holocén, ktorý je 

reprezentovaný dominanciou buku a postupného nárastu jedle. Vysoké zastúpenie liesky je 

náhle nahradené prítomnosťou ostatných opadavých stromov (jelša, brest, dub, hrab a jaseň). 

Lokálna vegetácia je formovaná prevažne druhmi z čeľade Cyperaceae, zástupcami rodov 

Vaccinium a Sphagnum. Ľudský zásah do krajiny je zachytený prítomnosťou druhov Triticum, 

Secale cereale, Fagopyrum esculentum a Lithospermum arvense, pravdepodobne spôsobený 

začínajúcim obrábaním pôdy. 

Posledná fáza reprezentuje vývoj lokality v posledných storočiach. Odlesňovanie 

najviac zasiahlo zástupcov stromov (brest, lipa, jedľa), ktorých krivky výrazne klesli. Tieto 

časti územia boli pravdepodobne premenené na spásané lúky. Nasledujúci nárast krivky 

smreku je možné spojiť s moderným vysádzaním smrekových monokultúr na Slovensku. 

Súčasný stav lokality sa zhoduje s konečnými priebehmi kriviek v peľovom diagrame.  
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Abstract 
Topical demands of the Tawny owl (Strix aluco) in the Danube floodplain forests 
Tawny owl (Strix aluco) with her high adaptability and flexibility in behavior is able to colonize many 

types of habitats. To establish an optimal management in the landscape with intensive forestry it is necessarily to 
fully understand the reaction of species, especially those on the top of the food pyramid. We tested 10 
environmental parameters to determine the demand of tawny owls in the zones surrounding their hooting spots 
with a radius of 100m. Consideration of the forest type, perimeter of trees, maximum height of E1 and the cover 
of E3 seems to be crucial for choosing such a stand.  
 
Keywords: Strix aluco; habitat selection; floodplain forests; intensive forestry 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Strix aluco je našou druhou najhojnejšou a najrozšírenejšou sovou [1, 2]. Vyznačuje sa 

širokou ekologickou valenciou čo jej dovoľuje obsadzovať rozmanité biotopy [3, 4]. U nás sú 

v nížinách jej biotopom hlavne lužné lesy [5], v ktorých je praktizované intenzívne lesné 

hospodárstvo. Až 75% prirodzených, vŕbovo-topoľových lesov bolo nahradených 

monokultúrami euroamerických hybridov topoľov [6], v ktorých sa aplikuje holorubný 

hospodársky spôsob [7]. Pre stanovenie optimálneho manažmentu uspokojujúceho nároky 

spoločnosti a zároveň neohrozujúceho biodiverzitu je nevyhnutné dôkladné poznanie reakcií 

živočíchov na zmeny v krajine [8]. 

Cieľom tohto príspevku je stanoviť, ktoré environmentálne premenné sú pre Strix aluco 

dôležité pri výbere miest na obhajovanie teritórií.  

 

Materiál a metódy 

 Výskumná plocha sa nachádza v katastri obce Bodíky, v ľavostrannej časti 

inundačného územia Dunaja, medzi 1826 – 1823 rkm. Miesta, odkiaľ samce Strix aluco 

obhajujú svoje teritóriá, sme stanovili pomocou metódy mapovania hniezdnych teritórií 

a metódy bodového transektu modifikovaného pre sovy [9, 10]. Výskum sa konal od januára 

do marca 2014.  

 Environmentálne premenné a obdobie získavania týchto dát bolo zvolené s ohľadom na 

spôsob života a topické nároky Strix aluco [2, 5, 9, 10, 11]. Zber dát o prostredí sa uskutočnil 

na prelome septembra a októbra 2014, na náhodne vybraných fytocenologických štvorcoch 

s výmerou 400 m2. V každom zápise sme zaznamenali typ porastu na ploche (monokultúra, 
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holorub, prirodzený les, brehový porast), vek v kategóriách 0 – 15 rokov, 16 – 25, 26 – 

35, viac ako 36 rokov, rôznorodosť (jednotné obvody kmeňov v poraste, rozmanité obvody 

kmeňov), priemerný obvod drevín vo výške 130 cm nad zemou (0 – 40 cm, 41 – 80 cm, 81 – 

120 cm, 121 – 160 cm, viac ako 161 cm), výšku jednotlivých etáží v metroch a ich 

pokryvnosť ako relatívnu projekciu nadzemných orgánov rastlín. Do hodnotenia 

environmentálnych premenných sme zahrnuli mieru plošného zastúpenia vody v krajine. 

Dáta sme vizualizovali v programe ArcGIS 10.1. Okolo bodov, z ktorých sa jedince  

Strix aluco ozývali teritoriálnym volaním, sme vytvorili kruhové buffer zóny s polomerom 

100 m. Vzniknuté zóny okolo registrácií Strix aluco považujeme za tie, ktoré si sova volí na 

obhajovanie teritórií. V programe Excel 2013 sme následne vytvorili grafy relatívneho 

zastúpenia plôch charakterizovaných kategóriami jednotlivých environmentálnych 

premenných pre celkovú plochu, na ktorej sa vykonal výskum a osobitne pre zóny okolo 

registrácií sov. Aby sme zistili, či sa líši zastúpenie environmentálnych parametrov na 

plochách, ktoré si sova volí na obhajovanie teritórií od zastúpenia týchto premenných celkovo 

v skúmanom území, testovali sme každú premennú zvlášť pomocou Chi-kvadrát testu  

v programe Past 3.06.  

 

Výsledky a diskusia 

Z 10 testovaných environmentálnych premenných sme v 2 prípadoch zistili štatistický 

rozdiel na hladine významnosti P < 0,01. Išlo o environmentálne premenné: maximálna výška 

E1 (Chi-kvadrát test χ2 = 11,815; df = 3; p = 0,0080432) a pokryvnosť E3 (Chi-kvadrát test 

χ2 = 24,494; df = 8; p = 0,0018931). V 2 prípadoch sme štatistický rozdiel dokázali na hladine 

významnosti P < 0,05, a to pri environmentálnych premenných: typ porastu (Chi-kvadrát test 

χ2 = 6,9569; df = 2; p = 0,030854) a priemerný obvod kmeňov (Chi-kvadrát test χ2 = 12,494; 

df = 4; p = 0,014034).  

Na väčšine modelového územia sa nachádzajú monokultúry (Obr. 2.). Vyznačujú sa 

homogenitou, čo je nežiadúce z hľadiska dostatočnej ponuky mikrohabitatov [12]. Týmito 

charakteristikami sa vyznačujú aj holoruby, preto boli takéto plochy zaradené do rovnakej 

skupiny. Brehové porasty, ktoré tvoria ďalšiu kategóriu, sú síce heterogénne, s rôznou 

vekovou štruktúrou a formami vegetácie, čo je vhodné vzhľadom na hniezdne možnosti sov, 

avšak na výskumnej ploche majú väčšinou líniový tvar, teda je tu silný vplyv susedných  

porastov. Najviac hniezdnych možností ponúkajú prirodzené lesy, ktoré sú v zónach okolo 

registrácií Strix aluco zastúpené o 1/3 viac, ako je ich relatívne zastúpenie na celkovej ploche.  
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Obr. 1. (vľavo) Štruktúra porastov podľa typu  [13]  

Obr. 2. (vpravo hore) Relatívne zastúpenie typov porastov na celkovej ploche  
Obr. 3. (vpravo dole) Relatívne zastúpenie typov porastov v zónach okolo registrácií Strix aluco 
 

 Krátka rubná doba porastov v oblasti [6] zapríčiňuje, že väčšinu skúmaných plôch 

tvoria porasty s priemerným obvodom menším ako 40 cm. Čím väčší je obvod dreviny, tým je 

väčšia možnosť, že vzniknú dutiny či zlomy, ktoré sú optimálnou hniezdnou možnosťou pre 

Strix aluco [2, 11]. V našom výskume je relatívny podiel drevín s priemerným obvodom nad 

161 cm zastúpený dvojnásobne viac v zónach okolo registrácií Strix aluco ako na celkovej 

ploche.   

 
Obr. 4. (vľavo) Štruktúra porastov podľa priemerného obvodu kmeňov [13]  

Obr. 5. (vpravo hore) Relatívne zastúpenie kategórií priemerných obvodov kmeňov na celkovej ploche 
Obr. 6. (vpravo dole) Relatívne zastúpenie kategórií priemerných obvodov kmeňov v zónach okolo 

registrácií Strix aluco 

1577



Etáž E1 využíva Strix aluco hlavne na lov. Táto premenná má úzky súvis 

s pokryvnosťou danej etáže, keďže nielen príliš vysoký, ale aj príliš hustý vegetačný kryt E1 

môže pôsobiť pri love ako prekážka [14, 15]. Testovanie environmentálnej premennej – 

pokryvnosť E1 však v našom výskume nepreukázalo štatisticky významný rozdiel (Chi-

kvadrát test χ2 = 63,047; df = 9; p = 3,4542). V zónach okolo registrácií Strix aluco má 

dominantné zastúpenie vegetácia s výškou 1,6 až 2 m (Obr. 9.).  

 
Obr. 7. (vľavo) Štruktúra porastov podľa maximálnej výšky E1 [13]  

Obr. 8. (vpravo hore) Relatívne zastúpenie kategórií maximálnych výšok E1 na celkovej ploche 
Obr. 9. (vpravo hore) Relatívne zastúpenie kategórií maximálnych výšok E1 v zónach okolo registrácií 

Strix aluco 
 

Vzhľadom na možnosť využitia priestoru stromovej etáže na lov sa ukazuje, že Strix 

aluco vyjadruje preferenciu k porastom s nekompletným zapojením tejto etáže [15, 16]. 

Zároveň však musí mať etáž E3 dostatočne vysokú pokryvnosť na to, aby mohla slúžiť ako 

refúgium [2, 11]. V našom výskume sa najväčší rozdiel medzi celkovou plochou a zónami 

okolo registrácií Strix aluco ukázal v kategórií pokryvnosti 40 – 49%. Relatívne zastúpenie 

tejto kategórie v zónach okolo registrácií Strix aluco je dvojnásobne vyššie ako relatívne 

zastúpenie tejto kategórie na celkovej ploche. 

 

Záver 

Na výskumnej ploche reprezentujúcej vzorku porastov ramennej sústavy Dunaja sme 

testovali vzťah Strix aluco k 10-tim environmentálnym premenným. Z našich výsledkov 

vyplýva, že pre výber miest na obhajovanie teritórií sú pre Strix aluco dôležité premenné: typ 

porastu, priemerný obvod kmeňov, výška E1 a pokryvnosť E3. Najväčší štatistický rozdiel 
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sme zistili v prípade pokryvnosti E3 (Chi-kvadrát test χ2 = 24,494; df = 8; p = 0,0018931). 

Strix aluco je dobre detekovateľným druhom a jej prítomnosť naznačuje potenciál vypovedať 

o kvalite ekosystémov [3, 17]. Preto by bolo vhodné venovať viac pozornosti tejto 

problematike na podobných lokalitách, so špecifickými prírodnými podmienkami 

a intenzívnym lesným hospodárstvom, a tak doplniť naše výsledky v ďalšom výskume. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10. (vľavo) Štruktúra kategórií porastov podľa tried pokryvnosti E3 [13] Obr. 11. (vpravo hore) 
Relatívne zastúpenie kategórií pokryvností E3 na celkovej ploche Obr. 12. (vpravo dole) Relatívne 

zastúpenie kategórií pokryvností E3 v zónach okolo registrácií Strix aluco 
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Abstract 

Comparison of KI and KIO3 effects on barley (Hordeum vulgare L.) developement in the presence of 
humic acids and iron oxyhydroxides 

Iodine is an essential trace element to humans but it can be toxic to plants although plants play an 
important role in iodine supplementation. Many studies consider iodine fortification in plants as a useful method 
in eliminating iodine deficiency disorders. Knowing effects of iodine on plant growth can give us more 
information on possibilities of such food enrichment and can provide basic information for further studies about 
iodine behaviour in the soil-plant system. Therefore, comparison of KI and KIO3 effects on barley (Hordeum 
vulgare L.) developement in the presence of humic acids and iron oxyhydroxides was evaluated. KIO3 appeared 
to be more toxic than KI although this effect was less significant at concentrations below 10 mmol.dm-3. 
Concentrations where 50 % growth inhibition occurred were 11 mmol.dm-3 for IO3

- and 19 mmol.dm-3 for I-. 
Both iodine species had lowered the production of chlorophyll a in young barley shoots. Humic acids affected 
barley growth positively both in iodine containing and control groups but the positive effects were not 
statistically significant. 
 

Keywords:  barley; iodide; iodate; toxicity; humic acids; iron(III) oxyhydroxides 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jód je stopový prvok nevyhnutný pre produkciu rastových hormónov štítnou žľazou 

nielen pre človeka, ale aj pre všetky stavovce [1]. Organizmy ho prijímajú najmä potravou, 

najviac jódu obsahujú morské plody, mlieko a vajcia a niektoré rastliny ako napríklad jahody 

a brusnice [2]. Prevažná väčšina príjmu jódu (okrem morských plodov) pochádza z prvého 

článku potravového reťazca a je regulovaná jeho transferom z pôdy do rastlín [3]. 

Pre rastliny jód nie je esenciálny, naopak, môže na ne pôsobiť toxicky, avšak vo veľmi 

malých množstvách môže mať na ne stimulujúci účinok [4]. V našich experimentoch sme 

preto skúmali vplyv jódu vo forme I- a IO3
- na rast rastlinnej biomasy modelovej kultúrnej 

rastliny jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L). Následne sme skúmali aj vplyv humínových 

kyselín (HK) a hydroxidov železa (Fe) na rastlinnú biomasu v prítomnosti oboch špécií jódu. 

Cieľom štúdia bolo získať údaje o možných pozitívnych a negatívnych vplyvoch jódu 

na rast jačmeňa siateho, zistiť vplyv sorpcie jódu na humínové kyseliny a oxohydroxidov 

železa na pozorované účinky jódu a získať podklady pre vykonávanie ďalších experimentov. 
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Materiál a metódy 

Pripravil sa zásobný roztok KI p.a. (Centralchem, Bratislava), resp. KIO3 p.a. 

(Centralchem, Bratislava) v destilovanej vode s koncentráciou 1 mol.dm-3. Pre každú 

kultivačnú nádobu sa pripravilo kultivačné médium s obsahom 0,7 g agaru Type I (HiMedia, 

Mumbai) rozpustenom v 40 ml Hoaglandovho roztoku [5], do ktorého sa pridal zásobný 

roztok KI resp. KIO3 v koncentračnom rozsahu 0 až 100 mmol.dm-3 tak, aby finálny objem 

živného média sterilizovaného 15 min. v autokláve pri 120 °C bol 50 ml. 

Semená jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) (Sempol, Bratislava) sme nechali 30 

min stáť v destilovanej vode a následne dezinfikovali v 10 % roztoku Sava (Bochemie, 

Bohumín). Po opláchnutí v sterilnej vode sa tuhé živné médiá inokulovali semenami v štyroch 

paralelných kultivačných nádobách po 5 semien na jednu koncentráciu KI alebo KIO3 a 

inkubovali v tme pri 25 °C. Po uplynutí 24 hodín sa nádobky kultivovali v svetelnom režime 

8 h tma / 16 h svetlo. Po piatich dňoch sa mladé rastliny oddelili od kultivačného média 

a stanovila sa dĺžka výhonkov a koreňov. 

Na zistenie vplyvu oxohydroxidov železa, humínových kyselín a jódu (vo forme I- 

a IO3
-) na rast jačmeňa sa do živného média pridávali tuhé fázy amorfných Fe oxohydroxidov 

a HK (Acros Organics, Nemecko) tak aby ich obsah v kultivačnom médiu bol 0,1 %. Ďalej sa 

postupovalo podobne ako je uvedené vyššie. Koncentrácia KI resp. KIO3 v kultivačnom 

médiu zodpovedala 50 %- nej inhibičnej koncentrácie zistenej v experimente uvedenom 

vyššie. 

Na zistenie vplyvu jódu na obsah chlorofylu v rastlinnej biomase sa z každej série 

vybrali rastliny, z ktorých sa  extrahoval chlorofyl v 4 ml N,N-dimetylformamidu (p. 99 %, 

Centralchem, Bratislava). Táto zmes bola udržiavaná pri 4 °C po dobu 24 hodín a v extrakte 

sa následne stanovila absorbancia UV-VIS spektrofotometrom Evolution 60s (Thermo Fisher 

Scientific, USA) pri vlnových dĺžkach 647 a 664 nm voči slepej vzorke N,N-

dimetylformamidu. Obsah chlorofylu a a b sa vypočítal podľa metodiky Morana [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Bol zistený negatívny vplyv KI na rast a klíčivosť semien jačmeňa siateho. Priemerná 

dĺžka výhonkov v prípade živného média s koncentráciou 60 mmol.dm-3 KI bola len 1,64 cm. 

Bez prítomnosti KI dosiahli výhonky rastlín v priemere dĺžku až 6,7 cm. 

V prípade KIO3 bola inhibícia rastu tiež významná. KIO3 sa prejavil toxickejšie ako 

KI, nakoľko výhonky v živnom médiu s koncentráciou 50 mmol.dm-3 dosiahli len 0,25 cm. 

Zo získaných údajov sa pomocou probitovej analýzy rastových parametrov (dĺžka 
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výhonkov, koreňových výbežkov) vypočítala 50 % inhibičná koncentrácia (IC50). IC50 pre 

výhonky rastliny kultivovanej v prítomnosti KI bola 19 mmol.dm-3, pre korene 20 mmol.dm-3. 

V prípade KIO3 bola IC50 výrazne nižšia, a to 11 mmol.dm-3 pre výhonky a 8 mmol.dm-3 pre 

korene, čím sa potvrdila vyššia toxicita KIO3 na jačmeň v porovnaní s KI. Zmenu dĺžky 

výhonkov s rastúcou koncentráciou KI a KIO3 v roztoku znázorňuje obr. 1a a b. 
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Obr. 1. Zmena dĺžky výhonkov jačmeňa siateho s rastúcou koncentráciou KI (a) a KIO3 (b) v kultivačnom 

médiu. (Znázornené sú aritmetické priemery so smerodajnými odchýlkami pri n = 15) 

 

Prídavok humínových kyselín a oxohydroxidov železa všeobecne znížil negatívne 

účinky oboch špécií jódu a mali pozitívny vplyv na rast jačmeňa siateho, avšak tento vplyv 

nebol štatisticky významný. 

Prídavok KI znížil čerstvú hmotnosť biomasy v priemere o 55 %, najviac u vzoriek s 

Fe (60 %) a najmenej u vzoriek s prídavkom HK (51 %). Nižší úbytok hmotnosti po prídavku 

KI vo vzorkách obsahujúcich humínové kyseliny môže naznačiť, že humínové kyseliny majú 

slabý tlmivý efekt negatívnych účinkov jódu, pravdepodobne v dôsledku jeho sorpcie na HK. 

Viazaním jódu na HK sa jeho bioprístupné množstvo znižuje. Prídavok KIO3, podobne ako 

pri KI znížil čerstvú hmotnosť biomasy v priemere o 49 %, najviac u vzoriek 

s oxohydroxidmi železa ( 60 %), menej s prídavkom humínových kyselín (57 %). 

Hmotnosť biomasy kultivovanej v živnom médiu s KI po vysušení sa v priemere 

znížila o 90 %., v prípade KIO3 o 86 %. Úbytok hmotnosti po vysušení bol v obidvoch 

prípadoch približne rovnaký, avšak vo vzorkách ošetrených s KI sa pozoroval väčší úbytok 

hmotnosti po vysušení, čo môže znamenať že jód vo forme I- má iný mechanizmus inhibície 

rastu a môže mať vplyv aj na schopnosť zadržiavania vody rastlinou. Zmeny čerstvej 

hmotnosti biomasy po prídavku jódu znázorňuje obr. 2.a a b.  
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Obr. 2. Porovnávanie zmien čerstvej hmotnosti biomasy vo vzorkách s humínovými kyselinami 

a oxohydroxidmi železa v prítomnosti KI (a) a v prítomnosti KIO3 (b). (Znázornené sú aritmetické 

priemery so smerodajnými odchýlkami pri n = 10) 

 

Grafické vyhodnotenia výsledkov naznačili, že prídavok HK mal pozitívny vplyv na 

rast výhonkov aj koreňov jačmeňa v prítomnosti KI ako aj pri KIO3. Vplyv hydroxidov železa 

na rast rastliny nebol pozorovaný. Dĺžku výhonkov a koreňových výbežkov znázorňuje obr. 
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Obr. 3. Dĺžka výhonkov a koreňov v prítomnosti humínových kyselín, oxohydroxidu železa a KI. 

(Znázornené sú aritmetické priemery so smerodajnými odchýlkami pri n = 15) 

 

Prítomnosť jódu všeobecne znížila obsah chlorofylu a vo výhonkách v oboch 
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prípadoch, avšak nemala vplyv na obsah chlorofylu b. Z grafického vyhodnotenia vyplýva, že 

okrem jódu, prítomnosť humínových kyselín napriek ich pozitívnym účinkom na hmotnosť 

a rast biomasy znižovala obsah chlorofylu a vzťahovaného na čerstvú hmotnosť biomasy. 

Tento jav pri vzorkách s Fe nebol pozorovaný. Obsah chlorofylu a a b vo vzorkách 

v prítomnosti KIO3 na čerstvú hmotnosť biomasy znázorňuje obr. 4. 

 

 
Obr. 4. Obsah chlorofylu a a b vo výhonkoch bez a za prítomnosti KIO3 na čerstvú hmotnosť biomasy. 

(Znázornené sú aritmetické priemery so smerodajnými odchýlkami pri n = 5) 

 

V súčasnosti existuje len veľmi málo prác, ktoré sa zaoberajú expozíciou jódu a jeho 

špécií rastlinám. Na rozdiel od našich záverov, doteraz publikované experimentálne práce 

naznačujú, že I- je fytotoxickejšie ako IO3
- [7], a to v dôsledku jeho foto-chemickej oxidácie 

po prijatí rastlinou na I2. Následná jodácia zložiek fotosystému II [8] má negatívny účinok na 

rastlinný metabolizmus. Nami zaznamenaný toxickejší účinok IO3
- pravdepodobne súvisí 

s jeho biologicky indukovanou redukciou v ryzosfére, podmieňujúcou jeho príjem rastlinou 

[9] a následným toxickým účinkom elementárneho jódu [10] už na úrovni koreňov. Uvedené 

práce sa však na rozdiel od našich experimentov venujú relatívne nízkym koncentráciám. 

Väčšina prác sa totiž zaoberá fortifikáciou jódu v rastlinách pestovaných hydroponicky alebo 

v pôdach. Obohatenie živného média, resp. zavlažovacej vody jódom sa preto pohybuje 

v koncentráciách <10 µmol.dm-3 [11]. Primárnym zámerom našej práce bolo však zistiť, či 

významné pôdne sorbenty jódu, humínové kyseliny a amorfné fázy železa [12], zmierňujú 

negatívny účinkov jódu na vývoj kultúrnych rastlín. Tejto problematike sa v rámci dostupnej 

literatúry venoval len Mackowiak et al. [8] pre ryžu (Oryza sativa L.) v prítomnosti I2. 

Podobne ako v našich experimentoch, HK v prítomnosti vysokých obsahov jódu nemali na 

jódom indukovanú inhibícu rýchlosti rastu signifikantný účinok. 
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Záver 

Prítomnosť jódu v kultivačnom médiu sa prejavovala negatívne na rast jačmeňa 

siateho. V porovnaní s KI, sa KIO3 ukázal ako toxickejší a jeho 50 % inhibičná koncentrácia 

sa prejavila už pri 10 mmol.dm-3 KIO3 v kultivačnom médiu. Napriek tomu v nízkych 

koncentráciách boli jeho negatívne účinky miernejšie ako účinky jodidu draselného. 

Negatívne účinky KI boli priamo úmerné zvyšujúcej sa koncentrácii KI v kultivačnom médiu. 

50 %-ná inhibícia sa prejavila pri koncentrácii 20 mmol.dm-3. Prídavok humínových kyselín 

mal mierne pozitívne účinky na rast rastlín, ale nebol štatisticky významný. KI aj KIO3 mali 

podobný inhibičný účinok aj na syntézu chlorofylu a, ale pri syntéze chlorofylu b sa 

neprejavil. 
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Abstract 

Mobility of arsenic in technosoils with coal combustion fly ash content (locality Zemianske Kostoľany) 
This work is focused on the of the column (dynamic) experiments by study of arsenic mobility from 

technosoils in Zemianske Kostoľany. This area is significantly contaminated by power plant fly ash, which 
contains high concentrations of arsenic and other potentially toxic elements. A huge disaster happened in 1965 
(dam brake) and the whole area was contaminated. Approximately 3 million m3 of fly ash polluted cca 20 km2 

agricultural soil. The total content of arsenic in the studied samples is in the range of 1100-1139 ppm. During 
experiments (105-day experiment) with demineralized water released from the sample ZK2 from a depht of 60 
cm (= 11.11 % from Astot 1100 ppm), during the experiment with citric acid from a given sample of 16.58 % As 
was obtained and during the experiment with hydrochloric acid from a given sample of 5.18 % was obtained. 
From the results obtained we can find that the strongest extactant was citric acid.   
 

Keywords:  technosoil; power plant fly ash; column (dynamic) experiments; arsenic 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jeden z najväčších environmentálnych problémov v dnešnej dobe, ktorý zasahuje 

všetky zložky životného prostredia, predstavuje globálna kontaminácia životného prostredia. 

Študovaná lokalita Zemianske Kostoľany patrí k najviac zaťažením oblastiam na Slovensku. 

História kontaminácie siaha do roku 1965, kedy sa po intenzívnych dažďoch pretrhla 40 m 

vysoká hrádza Pôvodného odkaliska a do životného prostredia (povodie rieky Nitra) sa 

vylialo veľké množstvo elektrárenského popola obsahujúceho rizikové prvky (hlavne arzén). 

V rámci sanačných prác sa vrstva naplaveného elektrárenského popola (cca 1m) prekryla 

vrstvou nehomogénnej zeminy s popolom [1, 2], ktorú podľa novej klasifikácie nazývame 

technozem iniciálna [3].  

Pre hodnotenie rizík vyplývajúcich zo znečistenia prostredia potenciálne toxickými 

stopovými prvkami je dôležité poznať procesy, od ktorých mobilizácia týchto prvkov závisí – 

vlastnosti prostredia, fyzikálno-chemické vlastnosti a minerálne zloženie kontaminantov 

a pôd – a charakterizovať dynamiku uvoľňovania kontaminantov z pevných fáz do roztokov 

[4]. Osud týchto toxických prvkov v pôde závisí od foriem, ktoré do nich vstupujú, od druhov 

rastlín a organizmov žijúcich na pôde a v pôde, ale súčasne od parametrov a procesov, ktoré 

určujú ich transformáciu pri vzájomnej interakcii s pôdnymi zložkami [5]. Mobilita stopových 

prvkov obzvlášť závisí od nasledovných vlastností pôdy: mechanické zloženie (štruktúrne 
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zloženie pôdy), objemová hmotnosť, teplota, oxidačno-redukčný potenciál, pôdne pH, 

sorpčná schopnosť, druh a množstvo prítomných oxyhydroxidov (železa, mangánu a hliníka), 

obsah organickej hmoty, obsah uhličitanov, fosforečnanov a ílov, obsah solí, ktoré sú hlavné 

pôdne zložky zodpovedné za sorpciu toxických kovov a metaloidov [6, 7, 5, 8].   

Cieľom realizácie kolónových (dynamických) experimentov bolo posúdiť potenciálnu 

mobilitu arzénu z pevných fáz vzoriek pomocou zvolených lúhovacích roztokov a porovnať 

ich efektivitu.  

 

Materiál a metódy 

Odber vzoriek technozeme iniciálnej použitých v kolónových experimentoch sa 

odoberali z územia 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 – ZK1 (z hĺbky 30 cm) a ZK2 (z hĺbky 60 cm). Po terénnom odbere boli 

vzorky premiestnené do laboratória a nechali sa vysušiť pri laboratórnej teplote. Po vysušení 

boli vzorky homogenizované a presitované na frakciu < 2 mm. Chemické analýzy pôdnych 

vzoriek sa realizovali v ACME Analytical Laboratories Ltd (Vancouver, Canada) metódami 

ICP-ES resp. ICP-MS. 

Kolónové (dynamické) experimenty boli vykonané v dvoch sklenených kolónach 

s vnútorným priemerom 2,5 cm a dĺžkou 25 cm. Do každej kolóny bolo pridaných 70 g 

pevnej vzorky (hmotnosť navážky zodpovedala maximálnemu naplneniu použitých kolón). 

Vstupnú a výstupnú časť sklenených kolón ohraničilia vrstva kremičitého piesku (vrstva 

hrubozrnného aj jemnozrnného, spolu cca. 1 cm) a filtračný papier s veľkosťou pórov 16 µm. 

Pomocou peristaltického čerpadla ISMATEC IPC 12 pretekali kolónami tri lúhovacie roztoky 

– deionizovaná voda, 1mM kyselina citrónová a 0,1 M kyselina chlorovodíková. Dôvodom 

použitia uvedených činidiel bolo porovnanie efektivity uvoľňovania arzénu a vybraných 

chemických prvkov z pevných vzoriek technozeme iniciálnej pomocou deionizovanej vody – 

štandardné činidlo v extrakčných experimentoch ako vhodné lúhovacie činidlo [9], roztoku 

kyseliny citrónovej - organická kyselina prirodzene produkovaná miroorganizmami v pôdnom 

ekosystéme [10] a roztoku kyseliny chlorovodíkovej - silná anorganická kyselina [11]. 

Lúhovacie roztoky pretekali kolónami smerom zdola nahor prietokom 7.10-2 ml.min-1 po 

dobu 105 dní (pričom každých 35 dní bolo vymenené lúhovacie činidlo na porovnanie 

účinnosti roztokov). Získané výluhy počas experimentov s každým lúhovacím činidlom sa 

odoberali v intervaloch: 7, 14, 21, 28 a 35 dní. Prvý odber (7) sa uskutočnil po týždni od 

začiatku experimentov, resp. od doby kedy lúhovacie činidlo prešlo celou kolónou. Druhý 
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odber (14) predstavuje výluh po týždni od prvého odberu, tretí (21) – po týždni od odberu 14, 

štvrtý (28) – po týždni od odberu 21 a piaty (35) – po týždni od odberu 28. Po odobratí boli 

vo výluhoch stanovené základné fyzikálno-chemické parametre (hodnota pH a EC) použitím 

prístroja XS Instrument pH 50 Lab/COND 51. V získaných výluhoch z kolónových 

experimentov boli stanovené obsahy As, Hg, Zn, Cu, Pb, Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Al, P, Cl-, 

SO4
2-, NO3

-  v akreditovaných laboratóriách EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves, použitím 

analytických metód (AES-ICP, AAS-Hg, AAS-AMA, UV/VIS a OA).  

 

Výsledky a diskusia 

Celkové obsahy vybraných chemických prvkov a kontaminantov v analyzovaných 

vzorkách potvrdzujú fakt, že predmetná lokalita je významne kontaminovaná potenciálne 

toxickými stopovými prvkami [12]. U arzénu a ortuti sa zistilo prekročenie limitných hodnôt 

(As – 25 mg.kg-1, Hg – 0,5 mg.kg-1) podľa [13] pre poľnohospodárske pôdy pre daný pôdny 

druh (Tab. 1.) 

 

Tab. 1. Celkové obsahy vybraných chemických prvkov v experimentálnych vzorkách 

Vzorka 
Hĺbka 
(cm) 

Celkové obsahy 

mg.kg-1 hm. % 

As Hg Pb Zn Cu Fe Ca Al Na K 

ZK1 30 1139 0,58 7,1 66 42,1 4,09 3,70 3,45 0,12 0,33 

ZK2 60 1100 0,97 8,2 49 48,5 3,91 3,66 3,18 0,09 0,27 

 
 

Obr. 1. graficky znázorňuje priemerné obsahy arzénu vo výluhoch získaných počas 

experimentu s jednotlivými lúhovacími roztokmi. Zo získaných výsledkov vyplýva, že 

najviac arzénu sa uvoľnilo počas experimentu s kyselinou citrónovou, najmenej s roztokom 

HCl, avšak ani s jedným roztokom nedošlo k ustáleniu vylúhovateľnosti arzénu. Výsledky 

s deionizovanou vodou poukazujú na klesajúci trend mobilizácie arzénu [14]. 
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Obr. 1. Priemerné obsahy arzénu (mg.kg-1) v získaných výluhoch počas experimentov v jednotlivých 

časových intervaloch odberov 

 

Z Obr. 2. vyplýva, že najefektívnejším lúhovacím činidlom bola kyselina citrónová, čo 

potvrdzuje predpoklad, že organické kyseliny majú významný vplyv na mobilizáciu 

potenciálne toxických stopových prvkov.  

 

 
Obr. 2. Celkové obsahy vylúhovaného arzénu (mg.kg-1) počas dynamických experimentov 

 

Hodnota výmennej pôdnej reakcie je jeden z najdôležitejších pôdnych parametrov 

ovplyvňujúci predovšetkým obsah kontaminantov v bioprístupnej forme ako aj sorpčné 

parametre sorbentov, ktorých selektivita voči sorpcii kontaminantu je v rôznych oblastiach 

hodnôt pH rôzna [15]. Arzén je metaloid, ktorý je veľmi citlivý na oxidačno redukčné 

podmienky a hodnoty pH [16]. Izquierdo a Querol (2012) tvrdia, že arzén dosiahne 

maximálnu mobilitu pri pôdnom pH v rozmedzí 7 – 11. Na Obr. 3a a b si môžeme všimnúť 

zvýšené koncentrácie vylúhovaného arzénu pri vyššom pH. Po aplikovaní HCl bol zistený 

nárast uvoľneného obsahu As pri pH < 4 (Obr. 3c).  
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Obr. 3. Závislosť vylúhovaného množstva arzénu (mg.kg-1) od hodnoty pH počas experimentu 

s deionizovanou vodou (a), 1 mM kyselinou citrónovou (b) a 0,1 M kyselinou chlorovodíkovou (c)   
 
 

Záver 

Zo získaných výsledkov realizovaných dynamických experimentov môžeme zistiť, že 

najsilnejšími extrakčnými činidlami boli deionizovaná voda a 1 mM kyselina citrónová. 

Najviac arzénu sa uvoľnilo počas experimentov s deionizovanou vodou zo vzorky ZK2 (<11 

% z Astot 1100 mg.kg-1), pri kyseline citrónovej sa z danej vzorky vyextrahovalo až 16,58 % 

arzénu, naopak počas experimentu s roztokom HCl sa uvoľnilo len 5,18 % arzénu. Dá sa 

predpokladať, že pôdne mikroorganizmy (baktérie a mikroskopické huby) produkujúce 

organické kyseliny hrajú dôležitú úlohu v environmentálnom osude potenciálne toxických 

stopových prvkov v pôdach [18].  
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Abstract 

The diversity of mayfly (Ephemeroptera) species within the river Váh 
The goal of this research is to show the diversity of mayfly species within the longest slovak river Váh 

which flows from the northern Slovakia and is the afflux of the Danube river near the city of Komárno in the 
south. The research took place on 14 localities within the river Čierny Váh and Váh. The character of the rivers 
was changed in the last century by the construction of the dams which are generally changing abiotic and biotic 
characteristics of the river including flow patterns, velocity, temperature, channel stability, connectivity and 
biodivesity of species. The diversity of mayflies has also been influenced by the changed environment. The 
mayfly taxa was chosen for this research because of its ability to show the changes of the river system as 
bioindicators. The results showed the decreasing trend in the diversity of mayfly species from the northern parts 
to the southern parts of the river what can be the result of the presence of the dams on the river. 
 

Keywords: mayflies, Ephemeroptera, species diversity, river Váh, regulation, dams 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Riečne ekosystémy tvoria komplexnú sieť biotických a abiotických interakcií, ktoré 

formujú a ovplyvňujú samotnú rieka aj okolitú krajinu. Rieky boli ľuďmi využívané oddávna, 

ráz riečnych systémov a krajiny sa v ich dôsledku menil. 

Rieka Váh predstavuje najdlhšiu rieku Slovenska (403 km) a vzniká sútokom Čierneho 

a Bieleho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Rieka tvorí ľavobrežný prítok Dunaja pri obci 

Komárno. V minulosti sa charakter rieky výrazne menil, po priemyselnej revolúcii došlo 

k rozvoju technológií na využitie riečneho potenciálu v zmysle hydroenergetiky a výstavby 

vodných nádrží. V 30-tych rokoch 20. storočia sa dala do prevádzky prvá vodná nádrž Dolné 

Kočkovce a vodná elektráreň Ladce. Momentálne je na Váhu vybudovaných 22 vodných 

nádrží a vodných elektrární, ktoré tvoria tzv. Vážsku kaskádu na trase od Liptovskej Mary po 

Madunice, na rieke Čierny Váh je vybudovaná prečerpávacia nádrž Čierny Váh [1]. Koryto 

rieky a jeho ramená sa regulovali za účelom kontroly prietokov a spolu s výstavbou vodných 

diel sa charakter rieky výrazne menil. 

Zmena charakteru rieky z dôvodu jej regulácie a výstavby vodných nádrží mení 

charakteristiky toku a jeho podmienky, akými sú stabilita toku, teplotná heterogenita, 

konektivita, pomer CPOM/FPOM [3] a tiež prúdenie vody a prietok [4]. Meniace sa 
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environmentálne premenné môžu byť pre určité druhy priaznivé, pre iné nepriaznivé a mení sa 

ich početnosť a zastúpenie v ekosystéme [5].  

Rad podenky (Ephemeroptera) slúži ako bioindikačný ukazovateľ z dôvodu ich 

špecifických adaptácií na podmienky toku, rýchle rozmnožovanie a krátky, a teda dobre 

pozorovateľný životný cyklus [6]. Diverzita počtu druhov v tokoch porovnateľných s riekou 

Váh ukazuje, že ich počet by mal k ústiu rieky s klesajúcou nadmorskou výškou a zmenou 

substrátu narastať [7]. 

Cieľom výskumu je zistiť diverzitu druhov z radu podenky (Epehemeroptera) a ich 

zastúpenie v jednotlivých mesiacoch na 14 lokalitách rieky Čierny Váh a Váh a následne 

pomocou programu Asterics vypočítať Shannon-Wienerov index diverzity pre ich vzájomné 

porovnanie. 

 

Materiál a metódy 

 Hydrologický výskum prebiehal na 14 výskumných lokalitách na rieke Čierny Váh 

a Váh (Čierny Váh 1-4, Váh 1  Červený Kút, Váh 2 Kraľovany, Váh 3 Domašínsky Meander, 

Váh 4 Považská Bystrica, Váh 5 Pruské, Váh 6 Opatovce, Váh 7 Nové Mesto n. Váhom, Váh 

8 Hlohovec, Váh 9 Hetméň, Váh 10 Komoča) na prelome mesiacov máj/jún, júl/august 2012 

a v marci 2013 spôsobom „kicking“, ktorým sa získavajú odbery na determináciu druhovej 

kvality toku. Jednotlivé odbery boli následne v laboratóriu triedené do jednotlivých tried 

a radov makrozoobentosu. Zástupcovia radu podenky (Ephemeroptera) boli determinované na 

jednotlivé taxóny a štatisticky spracované pomocou programu Asterics, verzia 3.3 

(AQEM/STAR EcologicalRiverClassificationSystem) [8]. Pomocou programu bol vypočítaný 

Shannon-Wienerov index diverzity. 

 

Výsledky a diskusia 

Na jednotlivých výskumných lokalitách bola zistená prítomnosť 36 druhov radu 

podenky (Ephemeroptera) s rôznym zastúpením na daných lokalitách (Tab. 1.) (Obr. 3.). 
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Tab. 1. Zastúpenie druhov na jednotlivých lokalitách 

 

Lokalita ČV  1 ČV 2 ČV 3 ČV 4 
Váh 

1 
Váh 

2 
Váh 

3 
Váh 

4 
Váh 

5 
Váh 

6 
Váh 

7 
Váh 

8 
Váh 

9 Váh 10 

Baetis alpinus  332 391  35 57                   

Baetis buceratus  21 9 2 6   56   17   23 40 2     

Baetis fuscatus         209 4 17 98 845 130 22   1 

Baetis lutheri  39 244 240 155 164 2 4   2 3 1       

Baetis muticus  14 95  5 2 15                 

Baetis rhodani  313 822 458 312 153 38 6 2 8 15         

Baetis scambus  2 9 236 58 80       3   8 7     

Baetis vardarensis      7   2 12 1 39 116 342 35 1     

Baetis vernus    5 3 1                     

Cloeon dipterum                1             

Oligoneuriella rhenana            21                 

Ecdyonurus aurantiacus   3 2     29 4               

Ecdyonurus macani            6   1 1           

Ecdyonurus starmachi            9 1               

Ecdyonurus submontanus    6       8 1               

Ecdyonurus torrentis  1 3 2   2       1           

Ecdyonurus venosus    1     1                   

Epeorus assimilis  21 9   25 1                   

Heptagenia sulphurea  9     20   33 1   18 51 70 7     

Rhithrogena 
carpatoalpina 42 5   8 82       3 2         

Rhithrogena iridina   21   3 19                   

Rhithrogena savoiensis    11                         

Rhithrogena semicolorata  159 22   60 151 72     1 4 1       

Habroleptoides confusa    60 1       1     1         

Potamanthus luteus              7 1 1 11 110 46 6 1 

Ephoron virgo                          1   

Ephemera danica      6                       

Ephemerella mucronata  13 6 3 1 11                   

Serratella ignita  
98 366 

112

7 47 2 78 59 1 2 9   1     

Torleya major  3 5 1   1                   

Caenis beskidensis      141   3 1                 

Caenis luctuosa                2 11 59 73 21 7 1 

Caenis macrura                    4 7 1     

Caenis pseudorivulorum            2                 

Caenis pusilla                      1       

Caenis rivulorum          5 2 2   2 2 2       
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Obr. 3. Celkový počet druhov zistených na jednotlivých lokalitách výskumu 

Diverzita druhov bola rozdielne zastúpená v rámci jednotlivých mesiacov na 

jednotlivých lokalitách (Obr. 4.). 

              
Obr. 4. Diverzita počtu druhov na lokalitách v jednotlivých mesiacoch 

U niektorých druhov bola zaznamenaná vysoká abundancia, ktoré výrazne dominovali 

na daných lokalitách: Baetis alpinus na lokalite Čierny Váh 1 v mesiaci marec a Čierny Váh 2 

v mesiaci júl/august, ktorý ale úplne absentoval na lokalite Čierny Váh 3, pričom by tam jeho 

výskyt mal byť zaznamenaný, Baetis lutheri dominoval na lokalitách Čierny Váh 2 - 4 

v mesiaci júl/august a na lokalite Váh 1 v mesiaci máj/jún, Baetis rhodani na lokalitách 

Čierny Váh 1 - 4 v mesiaci júl/august a lokalite Váh 1 v mesiaci máj/jún, u tohto druhu bola 

zaznamenaná najvyššia abundancia jedincov vo výskume a to v počte 812 na lokalite Čierny 

Váh v mesiaci júl/august, Baetis scambus dominoval na lokalite Čierny Váh 3 v mesiaci 
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júl/august, Baetis fuscatus na lokalite Váh 2 v mesiaci júl/august a na lokalite Váh 6 Opatovce 

v mesiacoch máj/jún a júl/august. Všetky z uvedených druhov sú euryvalentné.  

Pri výskume bol zaznamenaný výskyt druhu Caenis pseudorivulorum, ktorý je podľa 

IUCN stupnice zaradený medzi vzácne druhy (R - rare). Druh bol nájdený na lokalite Váh 2 

v mesiaci júl/august v počte 2 jedince. Zistený bol výskyt druhov Caenis pusilla a Caenis 

rivulorum, ktoré podľa IUCN patria do kategórie zraniteľný (VU – vulnerable). Výskyt druhu 

Caenis pusilla bol zaznamenaný na lokalite Váh 7 v mesiaci máj/jún v počte 1 jedinec. Výskyt 

druhu Caenis rivulorum bol zaznamenaný na lokalitách Váh 1 – 3 a Váh 5 – 7 prevažne 

v mesiaci máj/jún. Ich početnosť dosahovala maximálne 5 jedincov na lokalite Váh 1. 

Zaznamenaný bol tiež výskyt druhu Ephoron virgo, ktorý je podľa IUCN zaradený v kategórii 

kriticky ohrozený (CR – critically endangered) na lokalite Váh 9 Hetméň v mesiaci júl/august 

v počte 1. Podľa ekologických vlastností by sa všetky spomínané druhy mali nachádzať aj na 

iných monitorovaných lokalitách. 

Pomocou programu Asterics bol vypočítaný Shannon-Wienerov index diverzity pre 

všetky lokality v jednotlivých mesiacoch (Tab. 2). 

Tab. 2. Shannon- Wienerov index diverzity druhov na lokalitách v jednotlivých mesiacoch 

Shannon-Wienerov index 

Máj_2012 

Lokalita ČV1 ČV2 ČV3 ČV4 Váh 1 Váh 2 Váh 3 Váh 4 Váh 5 Váh 6 Váh 7 Váh 8 Váh 9 Váh 10 

Shannon-Wiener-
Index 

1.145 1.916 0.801 1.775 1.956 1.56 0.822 0.984 1.039 0.693 1.733 1.497 0.693 1.099 

Júl_2012 

Lokalita ČV1 ČV2 ČV3 ČV4 Váh 1 Váh 2 Váh 3 Váh 4 Váh 5 Váh 6 Váh 7 Váh 8 Váh 9 Váh 10 

Shannon-Wiener-
Index 

1.521 1.683 1.187 1.196 1.334 1.403 1.748 1.531 - 1.198 1.5 1.4 0.693 - 

Marec_2013 

Lokalita ČV1 ČV2 ČV3 ČV4 Váh 1 Váh 2 Váh 3 Váh 4 Váh 5 Váh 6 Váh 7 Váh 8 Váh 9 Váh 10 

Shannon-Wiener-
Index 

1.64 0.971 0.884 1.85 1.665 1.661 1.127 0.772 0.848 1.199 1.421 0.637 - - 

 

Zo získaných údajov pozorujeme, že najvyššia hodnota Shannon – Wienerovho indexu 

bola dosiahnutá na lokalite Váh 1 Červený kút v máji 2012 (1,956), kde bola zistená 

prítomnosť 15 druhov z radu podenky (Ephemeroptera) a najnižšia hodnota na lokalite Váh 8 

Hlohovec v marci 2013 (0,637), kde bola zistená prítomnosť 2 druhov z radu podenky 

(Ephemeroptera). 

 

Záver 

Vo výskume bol zistený klesajúci trend v početnosti druhov podeniek 
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(Ephemeroptera) rieky Váh od prvých severne situovaných lokalít na rieke Čierny Váh, kde 

najvyššia diverzita druhov bola 21 na lokalite Čierny Váh 2 po najnižšie položenú sledovanú 

lokalitu Váh 10 Komoča, kde boli zaznamenané 3 druhy. Zo zistených druhov prevládajú 

druhy euryvalentné, t.z. so širokou ekologickou valenciou, ktoré sú schopné prežiť v širokom 

spektre riečnych podmienok. Keďže v rieke by mal byť trend počtu druhov od vyššie 

položených častí toku po nižšie položené časti toku stúpajúci [6], výsledok naznačuje, že tok 

nie je v priaznivom stave pre stenovalentné druhy podeniek, z čoho je možné predpokladať, 

že aktuálny stav nie je vhodný taktiež pre iné druhy riečnej fauny, ktoré majú úzku ekologickú 

valenciu.  

Za príčinu momentálneho stavu je možné považovať prítomnosť vodných nádrží a 

elektrární, ktoré menia charakteristiky a podmienky v rieke Váh. Do budúcna je potrebný 

ďalší výskum pre rozšírenie údajov o spoločenstvách makrozoobentosu a ich vzťahu 

k vodohospodárskym objektom. 
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Abstract 

 The effect of zinc on the growth, content of the photosynthetic pigments, and thiol groups of the 
freshwater alga Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák 

In these experiments were studied the effects of zinc chloride (Zn2+) on the alga Pseudokirchneriella 
subcapitata (Korshikov) Hindák. The changes in the growth stimulation/inhibition, content of the photosynthetic 
pigments, and thiol groups were the aim of the article. The zinc concentration 0.036 mg.l-1 supported the algal 
growth. The first toxic effect of Zn on the growth was observed at the zinc concentration 0.072 mg.l-1. However, 
the significant inhibitory effect on the growth was showed in the algal suspensions with 0.360 and 4.320 mg 
Zn.l-1. Inhibition of the algal growth was in the range 65 – 70% compared to control (0% inhibition). The content 
of chlorophyl a was significant inhibited at the zinc concentration 0.0240 mg.l-1, but at the higher used 
concetration was inhibited with the extremely significations. With increased zinc content in the algal medium the 
thiol (-SH) groups content increased and in the highest zinc concentrations (2.160 and 4.320 mg.l-1) overreached 
control three times. 

 
Keywords: zinc; Pseudokirchneriella subcapitata; toxicity; photosynthetic pigments; thiol groups  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zinok je ťažký kov uvoľnujúci sa do biotickej sféry prirodzenými procesmi [1], avšak 

antropické aktivity sú jeho závažným prídavným zdrojom. Odhaduje sa, že ľudská spoločnosť 

sa na globálnom vstupe zinku do hydrosféry podieľa 77.103 – 375.103 tonami ročne [2]. 

Priemerná koncentrácia zinku v sladkých vodách sa stanovila na 15  µg.l-1 [3].  

Mnohé kovové prvky, ako aj Zn, sú nevyhnutné pre život organizmov [4], ale 

vo zvýšených množstvách môžu pôsobiť toxicky [5]. Zinok je dôležitý napríklad z hľadiska 

fotosyntézy, pretože je súčasťou Zn enzýmu – uhličitanovej dehydratázy (EC 4.2.1.1) [6]. 

Naopak, fyziologická toxicita zinku môže spočívať aj vo vytesňovaní Mg zo štruktúry 

chlorofylu [7]. Vysoká afinita zinku, a teda aj iných kovov, k tiolovej (-SH) skupine obvykle 

narúša detoxikačný proces a to vedie ku zvýšenému oxidačnému stresu [8].  

Cieľom práce bolo sledovanie vplyvu vybraných koncentrácií zinku (Zn) na riasu 

Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák. Sledoval sa priebeh rastu rias a 

po 96-hodinovom pôsobení kovu (4 dni) sa stanovili množstvá fotosyntetických pigmentov 

(chlorofyl a a chlorofyl b) a hmotnosť biomasy. Koncentrácia redukovaných -SH skupín sa 

zisťovala pre posúdenie úrovne oxidačného stresu, prípadne miery obranných mechanizmov. 
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Materiál a metódy 

Na testovanie účinku kovov sme v testoch používali sladkovodnú riasu 

Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák (CCALA 433), izolovanú O. M. 

Skulbergom (1959, Nórsko), ktorá pochádza zo zbierky Botanického ústavu Akademie věd 

ČR v Třeboni, Česká republika. Riasy sme kultivovali v Erlenmayerovych bankách (50 ml) 

so živným médiom pripraveným podľa normy STN EN ISO 8692 (2012). Iniciálna 

koncentrácia rias bola približne 12x104 buniek.ml-1. Zinok v podobe ZnCl2 (p.a., Merck, 

Nemecko) sa pridal do kultivačného média hneď na začiatku pokusu v koncentračnom 

rozsahu 0,036 až 4,320 mg Zn.l-1 (0,00055 – 0,06603 mmol Zn.dm-3). Každá koncentrácia sa 

rovnako ako aj kontrola hodnotila v troch paralelných opakovaniach.    

Kultivácia rias prebiehala vo svetelnom režime 18 hodín svetla a 6 hodín tmy 

s intenzitou  osvetlenia 1700 luxov (22,1 µmol.s-1.m-2) pri teplote 24 ± 1 °C na trepačke 

(Biosan Multi-Shaker PSU 20, Lotyšsko). Rastová krivka sa získala každodenným meraním 

absorbancie chlorofylu živých rias pri 750 nm na spektofotometri Metertek SP-850 (Taiwan). 

Obsahy chlorofylu a, b (chl a, chl b) a redukovaných -SH skupín sa merali po 96 hodinovom 

(4 dňovom) pôsobení Zn. Obsah chlorofylov sa hodnotil spektrofotometricky pri vlnovej 

dĺžke 665 a 649 nm oproti 95 % etanolu [9,  10, 11], a redukované -SH skupiny sa stanovovali 

tiež spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 412 nm [12]. Sušina sa získala filtráciou riasovej 

suspenzie cez sterilnú celulózovú membránu (0,22 µm; Millipore, Nemecko). Membrána 

s riasovou biomasou sa uskladnila v Petriho miskách a sušila pri laboratórnej teplote (24 ± 

1°C) tri dni. Hmotnosť sušiny sa stanovila ako rozdiel hmotností membrány so sušinou 

a čistej membrány, a vyjadrila sa v mg na 1 ml živného média.  

Štatistická významnosť nameraných výsledkov sa vyhodnotila Studentovym t-testom, 

kde p < 0,05 predstavovalo štatisticky významnú, p < 0,01 štatisticky veľmi významnú 

a p < 0,001 štatisticky extrémne významnú hladinu pre sledovanú koncentráciu Zn 

oproti kontrole. V grafoch sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnou odchýlkou 

priemeru (SEM). 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv testovaných koncentrácií na rast riasy  P. subcapitata vzhľadom ku kontrole je 

uvedený na Obr. 1. Ako vidieť z uvádzaných výsledkov, inhibičný účinok Zn sa začal 

prejavovať až pri vyšších koncentráciách (nad 0,240 mg.l-1). Nižšie koncentrácie Zn však 

stimulovali rast riasy, ktorý ale nebol štatisticky preukazný. V literatúre sa 
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uvádza, že najnižšia koncentrácia zinku, ktorá nevyvoláva zmeny v raste P. subcapitata je 

0,017 mg.l-1 [13], čo je v dobrej zhode s našimi výsledkami. 

 
Obr. 1. Účinok Zn na rast riasy P. subcapitata po 96 hodinách kultivácie 

Legenda: *** p  < 0,001 je štatisticky extrémne významné; I - inhibícia rastu rias v  percentách; S - stimulácia 
rastu rias v percentách 

 

 
Obr. 2. Obsah chlorofylu a a b po 96 hod. (4 dňoch) rastu P. subcapitata v prítomnosti Zn 

Obsah chlorofylov bol prepočítaný na µg chl.10-6 buniek rias a vyjadrený v percentách 
Legenda: *p < 0,05 – štatisticky významný rozdiel a ***p < 0,001 – štatisticky extrémne významný rozdiel; 

významnosť oproti kontrole  
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Zhodu s literárnymi údajmi sme ale nepotvrdili pri sledovaní účinkov vyšších koncentrácií Zn 

na rast P. subcapitata (Obr. 1). Kým v našich testoch koncentrácia 0,240 mg Zn.l-1 inhibovala 

rast o 18,45 % a koncentrácia 0,360 mg Zn.l-1 už o 65,38 %, v literatúre sme našli údaje, že k 

50 %-nej inhibícii rastu tejto riasy dochádzalo až pri koncentrácii 0,500 mg Zn.l-1 [14]. 

Na Obr. 2. sú uvedené percentuálne zmeny v obsahu chlorofylu a a b vzhľadom 

ku kontrole s nutričnou koncentráciou Zn 1,44.10-6 mg.l-1. Obsahy chlorofylov v kontrole 

predstavovali 100 % a ich priemerné hodnoty boli pre chl a 1,202 a pre chl b 0,622 µg.ml-1 

kultivačného média. V literatúre sa uvádza, že doplnkové dávky zinku môžu pri niektorých 

druhoch rias podporiť intenzitu fotosyntézy [15], na čo čiastočne poukazujú aj naše výsledky, 

kde nízka koncentrácia Zn (0,036 mg.l-1) zvýšila obsah chl b o 11,23 %, ale chl a poklesol 

o 1,40 % (Obr. 2). Pri porovnávaní s kontrolnými údajmi, nebol ani jeden z oboch výsledkov 

štatisticky významný. Najnižšia koncentrácia zinku, ktorá vyvolala prvú štaticky významnú 

inhibíciu chlorofylu a bola 0,240 mg Zn.l-1 a pri koncentráciách zinku 2,160 mg.l-1 bol obsah 

chlorofylu a už štatisticky veľmi znížený zo 100 % približne na 22 %. Podobná inhibícia 

zelených farbív rias sa ukázala aj pri dvojnásobne vyššej koncentrácii Zn (4,320 mg.l-1) 

(Obr. 2).  

Ako indikátor stresu sme v experimentoch sledovali vplyv Zn na hladinu tiolových 

skupín, ktorá bola v kontrole 19,32 nmol.10-6 buniek riasy P. subcapitata (Obr. 3). Je známe, 

že kovy, a teda aj zinok (Zn2+), majú tendenciu viazať sa na tiolové skupiny biomolekúl [16] a 

zníženie obsahu redukovaných tiolových skupín poukazuje na zvýšený oxidačný stres 

a rozsiahlejšie poškodenia buniek reaktívnymi formami kyslíka. Zároveň je väzba kovu 

na glutatión signálom pre spustenie obranných mechanizmov bunky [17]. Prítomnosť stresu 

sme v priebehu testov potvrdili pre všetky testované koncentrácie Zn a pri koncentrácii 

2,160 mg Zn.l-1 obsah redukovaných -SH skupín sa oproti kontrole zvýšil až 3 násobne, čo 

jednoznačne indikuje stres (Obr. 3).  

Hmotnosť sušiny v mg na 1 ml média/riasovej suspenzie sa uvádza v Tab. 1, z ktorej 

vyplýva, že Zn už v koncentrácii 0,240 mg.l-1 produkciu sušiny výrazne inhiboval. Jej 

štatisticky významný pokles sme zaznamenali od koncentrácie 2,160 mg Zn.l-1 (Tab. 1). 

Pri koncentrácii 0,036 mg Zn.l-1 sme síce pozorovali mierny nárast sušiny, ale tento nárast 

nebol štatisticky preukazný. I keď je podľa Obr. 2, ktorý zobrazuje obsah chlorofylov, 

množstvo pigmentov pri koncentrácii 0,072 mg Zn.l-1 znížené, obsah sušiny pri tejto 

koncentrácii Zn narástol až o 0,0022 mg.ml-1 v porovnaní s kontrolou (Tab. 1).  
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Obr. 3. Obsah -SH skupín po 96 hodinách (4 dňoch) kultivácie P. subcapitata v prítomnosti  zinku    

 Legenda: ***p < 0,001 – štatisticky extrémne významný rozdiel; porovnanie vzhľadom ku kontrole 
 
 

Tab. 1. Hmotnosť sušiny rias 
Hmotnosť sušiny je prepočítaná na 1 ml média (riasovej suspenzie) pre každú testovanú koncentráciu zinku 

 Legenda: **p < 0,01  štatisticky významný rozdiel oproti kontrole 
 

koncentrácia 
Zn  

[mg.l-1] 

1. 
sušina 

[mg.ml-1 média] 
0,000 0,0125 ± 0,00 
0,036 0,0167 ± 0,00 
0,072 0,0147 ± 0,00 
0,240 0,0113 ± 0,00 
2,160 0,0040 ± 0,00** 
4,320 0,0047 ± 0,00** 

 

Záver 

Uvádzané výsledky potvrdili, že doplnková dávka zinku (0,036 mg.l-1) môže zvýšiť 

intenzitu rastu riasy P. subcapitata až o 13 %. Vyšší obsah zinku v kultivačnom médiu 

(0,072 – 4,320 mg.l-1) potláča ako rast rias a produkciu biomasy, tak aj obsah chlorofylov. 

Naopak, hladina -SH skupín  sa pri vyšších koncentráciách zinku  (2,160 a 4,320 mg.l-1 

média) vzhľadom ku kontrole zvýšila až trojnásobne. Štatisticky významné rozdiely sa pri 

hodnotených parametroch potvrdili pri vyšších testovaných koncentráciách kovu, t.j. 2,160 a 

4,320  mg Zn.l-1 kultivačného média.  
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Abstract 

Nickel phytotoxicity expressed through hydroponically cultivated white mustard (Sinapis alba L.) 
seedlings growth and photosynthetic pigments 

Aim of this contribution was study of the inhibitory effect of nickel in chemical form of NiCl2.6H2O on 
the lenght of hydroponically cultivated white mustard (Sinapis alba L.) in Hoagland nutrient solution. Root 
inhibition 49% was reached at concentration 3.7 mg Ni.l-1. Ni inhibitory effect was stronger in shoots then roots. 
Measured values of the photosynthetic pigments indicates 49% decrease in chlorophyll a at concentration 
2.2 mg Ni.l-1. Statistically significant reduction in the levels of protein thiol groups wasn’t observed.  
 

Keywords: phytotoxicity; nickel; Sinapis alba; hydroponics; photosynthetic pigments; 

inhibition concentration; protein thiol groups 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre priemyselné oblasti s vysokou mierou spaľovania je typické, že môžu zapríčiniť aj 

kyslé dažde, ktoré následne znižujú hodnotu pH životného prostredia, čím zvyšujú mobilitu 

viacerých kovov na danom území. Je známe, že v neutrálnom a alkalickom prostredí nie je 

väčšina kovov pre rastliny prístupná [1]. Problematika ťažkých kovov spočíva v tom, že tieto 

prvky sa (na rozdiel od organických látok) v prostredí ďalej nedegradujú, postupne sa v ňom 

akumulujú a prechádzajú z jednej zložky životného prostredia do druhej, čo zanecháva 

neželateľné dôsledky [2]. Viaceré kovy sa už v mierne kyslom prostredí ľahšie dostávajú 

do rastlín a ich toxicita sa v rastline môže prejaviť spomalením rastu, chlorózou až nekrózou 

listov, ako aj zvýšením úrovne oxidačného stresu [3]. Niektoré prvky sú v nízkych 

koncentráciách esenciálne, ale vo vyšších už prejavujú svoj fytotoxický účinok. Nikel ako 

súčasť enzýmov je považovaný za esenciálnu mikroživinu ovplyvňujúcu enzymatickú činnosť 

a metabolizmus niektorých baktérií, ale i vyšších rastlín [4]. Tento kov je kofaktorom enzýmu 

ureáza (EC 3.5.1.5) a preto ho považujú niektorí autori za esenciálny prvok pre vyššie rastliny 

[4, 5]. V prítomnosti ureázy a Ni sa urea premieňa na amónne ióny, ktoré sú pre niektoré 

rastliny pravdepodobne jediným zdrojom dusíka [6].  

Cieľom práce bolo okrem zistenia koncentrácií Ni, ktoré pôsobia inhibične na rast 
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koreňov a výhonkov deväťdňových semenáčikov Sinapis alba, aj sledovanie vybraných 

biochemických parametrov. Z hľadiska sledovania zmien fyziologických parametrov sme sa 

zamerali na stanovenie hladiny fotosyntetických pigmentov chlorofylu a, b a celkových 

karotenoidov. Intenzita stresu vyvolaná prítomnosťou Ni sa hodnotila stanovením obsahu 

tiolových (-SH) skupín, ktoré sa považujú za jeden z najpresnejších ukazovateľov miery 

oxidačného stresu v rastline [4].  

 

Materiál a metódy 

Na hydroponické pestovanie sme si vybrali semenáčiky dvojklíčnolistovej horčice 

bielej Sinapis alba L. (odroda Zlata, Sempol spol, s.r.o., Slovenská republika), ktorá je 

odporúčaná aj medzinárodnými a národnými normami ako modelová rastlina pre sledovanie 

fytotoxicity látok [7]. Semená horčice bielej sme nasadili do zvislých kontajnerov 

Phytotoxkit® (MicroBioTests, Inc., Nazareth, Belgicko) s rozmermi 21 cm x 15,5 cm 

na vrstvu papierovej vaty a filtračného papiera, a zavlažili sme ich 24 ml destilovanej vody. 

Do každého kontajnera sme nasiali po 15 semien. Následne sme zvislé kontajnery uložili do 

termostatu na 48 h do tmy pri teplote 25±1 °C. Zmenou oproti smernici STN 83 8303 [7] 

je skrátenie klíčenia zo 72 h na 48 h. Naklíčené rastliny mali pre nás po dvoch dňoch 

optimálnejšiu dĺžku koreňa pre ďalšiu kultiváciu a testovanie v hydropónii. Rastliny sme 

z kontajnerov vybrali, zmerali dĺžky koreňov a výhonkov a presadili do umelohmotných 

nádob s 0,5 l Hoaglandovho živného roztoku s priemernou hodnotou pH= 6,05; ku ktorému 

sme pridali Ni v siedmich rôznych koncentráciách (Obr.1. – 4.) v rozpätí 1,0 – 24,7 mg Ni.l-1 

(16,8 – 420,7 mmol.l-1) [8]. Ako zdroj Ni sme použili NiCl2.6H2O, p.a. (Lachema, Česká 

republika). Následne sme nechali semenáčiky rásť ďalších 7 dní pri laboratórnej teplote 

24± 1 °C a svetelnom režime 18 h deň, 6 h noc (svietivosť: 1628 lx). Kolobeh živín v nádobe 

bol zabezpečený pomocou prevzdušňovacieho strojčeka (Air Pump JKA-AP 7500, Čína). 

Po siedmych dňoch sme pri pestovaných rastlinách zmerali dĺžku koreňov a výhonkov 

a stanovili hmotnosť čerstvej biomasy (FM) a sušiny (DM), ktorú sme získali vysušením 

čerstvej biomasy v termostate pri teplote 55 °C. Porovnaním hmotnosti DM a FM sme 

pomocou vzorca: (FM-DM)/DM stanovil v rastlinách obsah vody (%) [9]. Z 1 % (w/v) 

rastlinného homogenátu tvoreného 30 mg čerstvej biomasy listov a 3 ml 95 % etanolu sme 

spektrofotometricky stanovili hladiny fotosyntetických pigmentov chlorofylu a, b a celkových 

karotenoidov pri vlnových dĺžkach 470 nm, 649 nm a 665 nm, ktoré sme prepočítali na mg 

sušiny [10, 11]. K 0,5 ml 1 % (w/v) homogenátu sme pridali 0,1 ml 20 mmol.l-1 DTNB 
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(kyselina 5,5´-ditiobis-(2-nitrobenzoová)) a po 45 min reakcii pri laboratórnej teplote 

sme spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 412 nm stanovili obsah tiolových (-SH) skupín 

[11, 12]. Slepou vzorkou bol 95 % etanol. Namerané údaje sme štatisticky vyhodnotili 

Studentovym t-testom s obojstrannou distribúciou. V grafoch sú uvedené aritmetické priemery 

spolu so štandardnou chybou priemeru (SEM). 

 

Výsledky a diskusia  

Inhibičný účinok Ni na rast koreňa S. alba je v závislosti od jeho koncentrácie uvedený 

na Obr. 1, na ktorom je vidieť, že k 49 % inhibícii rastu koreňa dochádza po 9 dňoch rastu už 

pri koncentrácii 3,7 mg Ni.l-1. Výsledky, ktoré sú uvedené na Obr.1, sa veľmi dobre zhodujú 

s výsledkami uvádzanými v dizertačnej práci M. Šmelkovej [4], ktorá popisuje 44 % inhibíciu 

rastu koreňa S. alba pri koncentrácii 6 mg Ni.l-1. Iní autori uvádzajú pre S. alba 50 % redukciu 

dĺžky koreňa pri koncentráciách 12,52 mg Ni.l-1 [13], prípadne až pri 75,65 mg Ni.l-1 [14]. 

Ni inhiboval rast výhonkov (Obr. 2.) výraznejšie ako rast koreňov (Obr. 1.) a pri najvyššej 

testovanej koncentrácii 24,7 mg Ni.l-1 bol po 9 dňoch ich rast zredukovaný v porovnaní 

s kontrolou o 84 %. Práce M. Šmelkovej naopak uvádzajú porovnateľnú inhibíciu ako 

koreňov tak aj výhonkov pri sledovaných koncentráciách do 63 mg Ni.l-1 

v semihydroponických podmienkach [4, 15].  

 
Obr. 1. Dĺžka koreňov Sinapis alba po 2 dňoch kultivácie v kontajneroch Phytotoxkit®  a po ďalších 

7 dňoch hydroponickej kultivácie v prítomnosti Ni  
Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou priemeru (SEM). Symbol *** 

označuje štatisticky významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (p < 0,001)  
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Obr. 2. Dĺžka výhonkov Sinapis alba po 2 dňoch kultivácie v kontajneroch Phytotoxkit®  

a po ďalších 7 dňoch hydroponickej kultivácie v prítomnosti  
Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou priemeru (SEM). Symbol *** 

označuje štatisticky významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (p < 0,001)  
 

 
Obr. 3. Obsah fotosyntetických pigmentov v listoch 9-dňových semenáčikov Sinapis alba 

kultivovaných v prítomnosti Ni 
Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou priemeru (SEM). Symbol * označuje 

štatisticky významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (***p < 0,001; **p < 0,001)  
 

Pri pestovaní rastlín v prítomnosti Ni sme na nich pozorovali miernu chlorózu, žltnutie 

listov a tmavé fľaky na celej rastline. Chlorózu rastlín ako pozorovaný toxický účinok Ni 

zaznamenali aj iní autori [4, 6]. Fytotoxicita Ni sa okrem vizuálne pozorovaných zmien 

potvrdila aj zníženou hladinou fotosyntetických pigmentov (Obr. 3.), čo pozorovali aj iní 

autori [11, 15]. V našich experimentoch bol chlorofyl b v prítomnosti Ni inhibovaný vo väčšej 

miere ako chlorofyl a, ale údaje v literatúre sa rôznia a poukazujú nielen na vyššiu inhibíciu 
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chlorofylu b v prítomnosti Ni, ale aj na vyššiu inhibíciu chlorofylu a [4, 11]. K 49 % zníženiu 

hladiny chlorofylu a, 63 % poklesu chlorofylu b a 46 % zníženiu celkových karotenoidov 

dochádzalo v našich experimentoch už pri koncentrácii 2,2 mg Ni.l-1, pričom porovnateľné 

zmeny v týchto ukazovateľoch boli pri iných autoroch pozorované až pri koncentrácii 

63 mg Ni.l-1 [15]. Zmeny v obsahu tiolových skupín v prítomnosti kovu sa považujú 

za náznak zvýšeného oxidačného stresu. I keď iní autori zistili štatisticky preukazný pokles 

obsahu -SH skupín v semenáčikoch S. alba v prítomnosti Ni, v našich pokusoch sa 

v prítomnosti Ni hladiny tiolových skupín preukazne nemenili (Obr. 4.) [4, 15].  

 
Obr. 4. Hladiny tiolových skupín (-SH) v listoch 9-dňových semenáčikov Sinapis alba pestovaných 

v prítomnosti Ni  
Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou priemeru (SEM).  

 

Záver 

Ni pridávaný do kultivačného média vo forme NiCl2.6H2O pôsobil na testované 

rastliny S. alba fytotoxicky a pri vyšších koncentráciách (od 3,7 mg Ni.l-1) štatisticky 

preukazne inhiboval, okrem rastu koreňa a výhonku, predovšetkým 

chlorofyl a zo študovaných fotosyntetických pigmentov. Aj napriek dokázanému 

fytotoxickému účinku iných autorov sa v práci nepodarilo potvrdiť štatisticky preukazné 

zníženie hladiny tiolových skupín, ktoré indikujú stresové reakcie.   
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Abstract 

Environmental Impact Assessment (EIA) is an important and systematic process designed to identify and predict 
the potential impacts of proposed actions on the environment and human health. The main goal of submitted 
contribution is to present the history of Environmental Impact Assessment law of Armenian Republic, the 
current stage of the development and the expected amendments in this sphere. There are comparisons of the 
definitions of Armenian legislation of EIA and definitions of the EU corresponding directives in the frame of 
this work. The partial aim is advice of the significant impacts of the proposed action, which could be identified 
through the application of the most common methods for identifying the environmental impacts.  

 

Keywords: Environmental Impact Assessment, significance impact, Armenia. 

 

Introduction 

Environmental Impact Assessment (further as “EIA”) can be defined as the systematic 

identification and evaluation of the potential impacts (effects) of proposed actions, activities, 

relative to the physical-chemical, biological, cultural and socioeconomic components of the 

total environment. The primary purpose of the EIA process, also called the “NEPA process,” 

is to encourage the consideration of the environment in planning and decision making and to 

ultimately arrive at actions which are more environmentally compatible.  

 “Action” is defined broadly in the EPBC Act (Environment Protection and Biodiversity 

Conservation Act 1999) and includes: a project, a development, an undertaking, an activity or 

a series of activities, or an alteration of any of these things [1]. 

Barrett and Therivel (1991) have suggested that an ideal EIA system would (1) apply to all 

projects that are expected to have a significant environmental impacts and address all impacts 

that are expected to be significant; (2) compare alternatives to a proposed project (including 

the possibility of not developing the site), management techniques, and mitigation measures; 

(3) result in a clear EIA which conveys the importance of the likely impacts and their specific 

characteristics to nonexperts as well as experts in the field; (4) include broad public 

participation and stringent administrative review procedures; (5) be timed so as to provide 

information for decision making; (6) be enforceable; and (7) include monitoring and feedback 

procedures [2]. 
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 A “significant impact” is an impact which is important, notable, or of consequence, having 

regard to its context or intensity. Whether or not an action is likely to have a significant 

impact depends upon the sensitivity, value, and quality of the environment which is impacted, 

and upon the intensity, duration, magnitude and geographic extent of the impacts. There 

should be considered all of these factors when determining whether an action is likely to have 

a significant impact on matters of national environmental significance [3]. 

In order to decide whether an action is likely to have a significant impact, it is necessary to 

take into account the nature and magnitude of potential impacts. In determining the nature and 

magnitude of an action’s impacts, it is important to consider matters such as the sensitivity of 

the environment which will be impacted; the timing, duration and frequency of the action and 

its impacts; all on-site and off-site impacts; all direct and indirect impacts; the total impact 

which can be attributed to the action over the entire geographic area affected, and over time; 

existing levels of impact from other sources; and the degree of confidence with which the 

impacts of the action are known and understood [4]. 

 

Results and discussion 

EIA in Armenia 
Armenia is the second most densely populated state from the former Soviet republics, being a 

landlocked country, with the area of 29,800 km2, situated between the Black and the Caspian 

Seas, bordered by Georgia and Azerbaijan from the north and east and by Iran and Turkey 

from the south and west. The population (3,213,011 people) is highly urbanized. Almost half 

from 3.5 million Armenians live in the capital Yerevan. 97% of the population are Armenians, 

1.6% Kurds, 0.8 % Russians, 0.6% others. 

The Soviet laws, such as the Land Code, Forest Code, Water Code, Law on Wildlife 

protection regulated the field of environmental protection of Armenia until the collapse of the 

Soviet Union. There was no administrative body responsible for nature protection, and no law 

regulating the issues in this field. National laws were simply copied from the Central 

legislation. In 1988 the State Committee on Nature Protection, responsible for Nature 

Protection and Management was created. In 1992, the Ministry of Nature Protection and 

Environment of the Republic of Armenia (RA) was established, and among other laws and 

legislative acts, RA adopted “Principles of legislation of Republic of Armenia on Nature 

Protection”, which set the frames of future laws and policies in this field. It was the Law 

where the necessity of the state ecological expertise was mentioned for the first time. 
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EIA law plays a crucial role in safeguarding the human life as it sets forth the grounds for 

environmental sustainability of economic activities, including mining, urban development, 

energy, industry, etc., and for estimation, prevention, mitigation and exclusion of the impacts 

of activities on the environment and human health, as well as issues of public participation 

and responsibility of state authorities. Adoption of this law was urgent, in particular, for 

improvement of RA legislation in compliance with decisions and recommendations of the 

authorities of UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-

Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) and UNECE 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo 

Convention). Adoption of EIA Law was also a precondition for the provision of Armenia’s 

budget support loan by the World Bank. 

In accordance with the constitutional requirement the Law on Environmental Impact 

Expertise was adopted in 1995, which was the first separate law for Environmental Impact 

Assessment. The mentioned Law regulates legal, economic and organizational bases of 

expertise of the environmental impact of the proposed activities and concepts. The main goal 

of the Law is to regulate proposed activities which are likely to have the impact on the 

environment. This document for the first time in the legal system of Armenia contained the 

notion of concerned communities as well as public hearing processes, which motivate the 

involvement of public in decision making on environmental issues [5]. 

RA Law on Environmental Impact Assessment and Expertise adopted by RA National 

Assembly on June 21, 2014 and signed by the President on July 23, 2014. 

Fig. 1. The process of EIA in Armenia could be schematic visible as follows: 
 

 

 

 

Impact Evaluation  

For the improvement of EIA system and legislation in Armenia one of the best options is a 

method of comparison with system described in the EU Directive on EIA. Below are some 

definitions of the RA Law on Environmental Impact Assessment and Expertise in Armenia. 

Armenia: Environmental impact assessment is a mandatory activity conducted by the state; its 

main goal is to predict, prevent or reduce to the minimum the hazardous impact of an 
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intended/ intended activity or procedure on human health, the environment, regular economic 

and social development.   

Armenia: Environmental impact assessment is based upon the right of human beings to have 

favorable environment for health, life and creative activity; the requirement of efficient, 

complex and reasonable use of natural resources; the necessity of maintaining the equilibrium 

of ecological systems, preserving all species of flora and fauna, taking into account the 

interests of the current and future generations. 

Armenia: Environmental impact (effect) is any possible changes on the environment (flora, 

fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural localities, cultural heritage) or 

human beings as a result of conceptual document's activities or those of planned ones  

Armenia: Significant effect – no definition or explanation; the term is used [7]. 

EU: Directive 2011/92/EU has harmonized the principles for the environmental impact 

assessment of projects by introducing minimum requirements, with regard to the type of 

projects subject to assessment, the main obligations of developers, the content of the 

assessment and the participation of the competent authorities and the public, and it contributes 

to a high level of protection of the environment and human health [6]. 

Fig. 2. The process of EIA in EU could be schematic visible as follows: 

 

 

EU: Environmental impact assessment means a process consisting of:  

(i) the preparation of an environmental impact assessment report by the developer,  

(ii) the carrying out of consultations as referred to in Article 6 and, where relevant, Article 7;  

(iii) the examination by the competent authority of the information presented in the 

environmental impact assessment report and any supplementary information provided, where 

necessary, by the developer in accordance with Article 5(3), and any relevant information 

received through the consultations under Articles 6 and 7;  

(iv) the reasoned conclusion by the competent authority on the significant effects of the 

project on the environment, taking into account the results of the examination referred to in 

point (iii) and, where appropriate, its own supplementary examination; and  

(v) the integration of the competent authority's reasoned conclusion into any of the decisions 

referred to in Article 8a.  
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EU: The project means the execution of construction works or of other installations or 

schemes; other interventions in the natural surroundings and landscape including those 

involving the extraction of mineral resources. 

EU: The effects of a project on the environment should be assessed in order to take account of 

concerns to protect human health, to contribute by means of a better environment to the 

quality of life, to ensure maintenance of the diversity of species and to maintain the 

reproductive capacity of the ecosystem as a basic resource for life.  

EU: The environmental impact assessment shall identify, describe and assess in an 

appropriate manner, in the light of each individual case, the direct and indirect significant 

effects of a project on the following factors: population and human health; biodiversity, with 

particular attention to species and habitats protected under Directive 92/43/EEC and Directive 

2009/147/EC; land, soil, water, air and climate; material assets, cultural heritage and the 

landscape; the interaction between the factors referred to in points (a) to (d).  

EU: Significant effect - no definition or explanation; the term is used 

All these definitions are the basic concepts of the EIA regulations and if we can compare EU 

and Armenia, then both similarities and dissimilarities are obvious. 

Both the EIA law of Armenia and EU Directives define the main role of the EIA, nevertheless 

EU Directive, as a part of the definition, includes the main content of necessary documents 

and the successive steps to ensure assessment process of the activity. There is no definition or 

explanation of “significant impact” in both documents, though it is an important point to 

describe the exact term, since it is used in all documents. The proper characterization of the 

main concepts of the EIA tool would enhance their correct application during the decision-

making processes. 

Comparison of the EIA law of the Republic of Armenia with those of EU Directive suggests 

effective and applicable mechanisms during the assessment process. This part mainly 

illustrates a comparison of the most important definitions. 

 

Conclusion 

As it is coming from the comparison of EIA system in EU  and Armenia in a relation with the 

significance impacts determination there is a major similarity, both of them thesis type of 

impacts mentioned and require, but none of them describe or identify their meaning and 

criteria. 
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For identification of significant methods could be used these methods ad hoc approach, 

checklist, matrices, networks, overlays and geographic information systems (GIS), expert 

systems, professional judgment [8]. These methods should be examined to clarify and develop 

the applicable and effective methodology for Armenian’s EIA system to identify significant 

impacts. The methodology should take into account certain criteria which are typical for the 

EIA law of Armenia. 
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Abstract 

Study of selected separation techniques availability for assessment of potentially phytoavailable soil 
mercury fraction content 

This work is focused on application and evaluation of several separation techniques frequently used for 
potentially phytoavailable soil mercury fraction assessment. This study included among others also DGT method 
and metabolites of microscopic filamentous fungi, which were applied onto aged mercury-contaminated soils up 
to extremely high values (30.9 mg.kg-1). Results were correlated with mercury accumulated in barley shoots 
(Hordeum vulgare L.), which were cultivated on these soils in laboratory. We applied numerical comparison 
approach based on absolute content of mercury in studied soil-plant system in order to obtain more specific data 
for such volumetrically restricted system. Results recommend metabolites of microscopic filamentous fungi, 
especially Cladosporium sp. and Alternaria alternata, synthetic rainwater and DGT technique for evaluation of 
potentially phytoavailable soil mercury fraction content in contaminated regions. 
 

Keywords: mercury, soil, barley, separation techniques 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Frakcionácia a translokácia ortuti v systéme pôda-rastlina je v súčasnosti objektom 

seriózneho vedeckého záujmu. Študované sú predovšetkým druhy rastlín so zvýšenou 

schopnosťou akumulovať ortuť v ich biomase (tzv. fytoakumulátory), resp. kultúrne rastliny. 

Osud potenciálne fytoprístupnej frakcie ortuti v systéme pôda-rastlina, prípadne 

v potravinovom reťazci, je skúmaný tak in-situ, ex-situ (v lyzimetroch a pod.), ako aj v 

laboratórnych podmienkach [1, 2]. Pri stanovovaní frakcionácie ortuti v pôdach je využívaný 

celý rad separačných techník, pričom dôraz je kladený na identifikáciu takých, ktoré by 

umožňovali efektívnu kvantifikáciu potenciálne fytoprístupnej frakcie ortuti translokovanej 

z pôd do rastlín [3, 4]. Cieľom predkladanej práce je vyhodnotenie vhodnosti vybraných 

separačných techník pre kvantifikáciu potenciálne fytoprístupnej frakcie ortuti v pôdach. 
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Materiál a metódy 

Odber ortuťou kontaminovaných pôdnych vzoriek sme uskutočnili cca 10 km 

juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi v severnej časti Volovských vrchov. V minulosti 

fungovala v danej lokalite pražiareň a úpravňa rúd obsahujúcich sulfidy ortuti. Odberová 

lokalita 1 (lesná pôda, 48°53'40.75"S, 20°39'21.49"V) sa nachádzala v blízkosti spomenutej 

pražiarne a úpravne rúd. Záhradné pôdy z lokality 2 (48°53'3.93"S, 20°43'24.69"V) a 3 

(48°53'3.89"S, 20°43'23.20"V) boli situované v intraviláne obce Poráč. Vzorky pôd 

pochádzali z humusového A-horizontu z hĺbky 5-10 cm pri pôde z lokality 1 a z hĺbky 5-20 

cm pri pôdach z lokality 2 a 3. 

Pôdne aj rastlinné vzorky sme po ich voľnom vysušení v laboratórnych podmienkach 

(25 °C) na konštantnú hmotnosť analyzovali na celkový obsah ortuti. Pred aplikáciou 

separačných techník (okrem techniky DGT) sme pôdne vzorky sitovali na frakciu pod 2 mm. 

Na analýzu celkového obsahu ortuti v pôdach sme použili pôdu achátovanú na jemný prášok. 

V pôdach sme podľa zaužívaných metodík stanovili taktiež zrnitosť, pH, obsah organického 

uhlíka a obsah uhličitanov [5]. Pedogeochemické vlastnosti študovaných pôd sú uvedené v 

Tab. 1. 

 

Tab. 1. Vybrané pedogeochemické vlastnosti pôd z lokality 1, 2 a 3 
a – celkový organický uhlík; b - celkový obsah Hg v pôde; c - obsah Hg v pôde extrahovateľnej koncentrovanou 

HNO3 (pseudototálny obsah); d - obsah Hg v pôde extrahovateľnej nasýteným roztokom Na2S 
 

 pHH2O pHKCl  zrnitosť Cox 
a
 

[%] 
obsah 
CO3

2- 
[%] 

Hgtot 
b 

[mg.kg-1] 
Hgpstot 

c 
[mg.kg-1] 

Hgsulf 
d 

[mg.kg-1] 

Lokalita 1 6,59 6,14 hlinitá 8,24 0,85 20,18 19,71 0,46 
Lokalita 2 6,7 6,13 prachovito-

hlinitá 
3,05 0,04 6,88 6,06 0,57 

Lokalita 3 7,27 7,1 hlinitá 4,48 2,36 30,86 26,78 0,31 

 

Za účelom kultivácie jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.), odrody Signora (Sempol, 

Slovensko), na študovaných pôdach sme do 15 ks 200 ml plastových nádobiek navážili po 

100 g voľne vysušenej pôdy sitovanej na frakciu pod 5 mm. Pre každú lokalitu sme použili 4 

nádobky s rastlinou (kultivačné) a 1 nádobku bez rastliny (kontrolný). Do kultivačných 

nádobiek sme zasiali po 5 ks semien jačmeňa. Následne sme do všetkých 15 ks nádobiek 

pridali po 60 ml syntetickej dažďovej vody [6]. Kultivácia prebiehala v laboratóriu pri 25 °C a 

optimalizovaných svetelných podmienkach (svetlo/tma = 16/8 hodín). Po 7 dňoch kultivácie 

sme experiment ukončili, nadzemné časti jačmeňa a pôdy sme nechali voľne sušiť v 

laboratóriu a po ich vysušení sme v nich stanovili celkový obsah ortuti. 
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Všetky jednoduché extrakčné činidlá sme aplikovali na 1 g voľne vysušenej pôdy, 

ktorú sme navážili do 25 ml polyetylénových nádobiek v troch opakovaniach pre každú 

techniku. Pôdy s extrakčnými činidlami sme nechali trepať na trepačke počas 16 hodín, 

následne sme ich počas 40 minút centrifugovali pri 2300×g. Získaný supernatant sme ihneď 

analyzovali na celkový obsah ortuti. 

Pseudototálny obsah ortuti sme získali extrakciou pôd 4 ml koncentrovanej 

HNO3. Pomocou aplikácie 5 ml nasýteného roztoku Na2S (c = 2,38 mol.dm-3) sme extrahovali 

ortuť viazanú v pôdach v sulfidovej forme, ktorá je v HNO3 len málo rozpustná. 

Na získanie potenciálne fytoprístupnej ortuti v študovaných pôdach sme využili 10 ml 

nasledovných jednoduchých extrakčných činidiel: 1) syntetická dažďová voda; 2) 1 mol.dm-3 

MgCl2; 3) 0,1 mol.dm-3 EDTA. Ako ďalšiu extrakčnú techniku sme použili extraktanty 

obsahujúce metabolity mikroskopických vláknitých húb (mikrobiálne metabolity), pripravené 

dynamickou kultiváciou vybraných mikrobiálnych druhov (Aspergillus niger (ozn. A. niger 2), 

Aspergillus clavatus, Cladosporium sp., Alternaria alternata, Penicillium sp., Trichoderma 

sp.), nami izolovaných zo študovaných pôd, na živných médiách. Izolát druhu Aspergillus 

niger, ozn. A. niger 1, pochádzal zo zbierky Botanického ústavu SAV v Bratislave. 

Aplikované izoláty mikroskopických vláknitých húb sme počas 3 dní predkultivovali na 

Sabouraudovom živnom médiu - M033 (HiMedia, India) a následne počas 3 dní inkubovali 

v destilovanej vode. Pred aplikáciou na extrakciu pôd sme metabolity prefiltrovali cez 

membránový filter (0,45 µm). 

Na separáciu potenciálne fytoprístupnej ortuti sme aplikovali taktiež techniku 

difúzneho gradientu v tenkom filme (DGT - Diffusive Gradients in Thin-films), založenú na 

difúzii látky (prevažne kovových iónov) cez definovanú vrstvu ión-permeabilného hydrogélu 

(tzv. difúzny gél alebo vrstva) s následnou akumuláciou v sorbente umiestnenom v ďalšej 

gélovej vrstve (tzv. sorpčný gél alebo vrstva) [3]. Sorpčný gél v našom prípade obsahoval 

selektívny sorbent Chelex-100 [7]. 

Všetky použité chemikálie boli čistoty p.a. (Centralchem, Slovensko). Celkový obsah 

ortuti v rastlinách, pôdach, extraktoch pôd a v sorpčnom géle pri technike DGT sme 

analyzovali pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním studených pár ortuti 

CV AAS (AMA-254, Altec, Česká republika, medza stanovenia 0,05 ng Hg). 

 

Výsledky a diskusia 

Obr. 1 znázorňuje vzťah medzi absolútnym obsahom ortuti v separovanej frakcii pôdy 
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a absolútnym obsahom ortuti v nadzemných častiach jačmeňa, oba podelené absolútnym 

obsahom ortuti v 100 g pôdnej vzorky použitej pri kultivácii jačmeňa a vynásobené hodnotou 

100 kvôli percentuálnemu vyjadreniu oboch týchto parametrov. 
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Obr. 1. Vzťah medzi podielom ortuti v jednotlivých pôdnych frakciách (%) a podielom ortuti 
v nadzemných častiach jačmeňa (%) 

RW – syntetická dažďová voda; AC – Aspergillus clavatus; AN1 – Aspergillus niger 1; AN2 – 
Aspergillus niger 2; CL – Cladosporium sp.; PN – Penicillium sp.; T – Trichoderma sp.; ALT – Alternaria 

alternata 
 

Významnosť vzťahov pre každú separačnú techniku je indikovaná hodnotami 

koeficientu determinácie (R2) uvedenými v Tab. 2. Aj keď dominujú vysoké hodnoty R2, 

štatistická významnosť na hladine 0,05 bola potvrdená len pre metabolity Cladosporium sp. a 

Alternaria alternata. Aj zobrazované závislosti sú okrem EDTA pozitívne. Hodnoty R2 

klesajú v nasledovnom poradí: Cladosporium sp. > Alternaria alternata > Penicillium sp. > 

syntetická dažďová voda > Trichoderma sp. > Aspergillus niger 1 > Aspergillus clavatus > 

DGT > Aspergillus niger 2 > MgCl2 > EDTA. V rovnakom poradí klesá aj vhodnosť týchto 

separačných techník pre hodnotenie transferu potenciálne fytoprístupnej frakcie ortuti do 

nadzemných častí jačmeňa. Potenciálne najvhodnejšími sa teda na základe tohto spôsobu 

hodnotenia javia metabolity mikroskopických vláknitých húb, čo vysvetľujeme podobnosťou 

ich biochemického charakteru s koreňovými výlučkami rastlín, ktoré zvyčajne obsahujú 

organické kyseliny. Tieto sú taktiež hlavnými exometabolitmi húb a významne ovplyvňujú 
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biogeochemické správanie (transformácia, mobilizácia a transfer do rastlinných pletív) prvkov 

v rizosférickej vrstve pôdy [8]. Kultivácia izolátov Aspergillus niger 1 a A. niger 2 na živnom 

médiu kontaminovanom rozpustnou formou ortuti naznačila podobné správanie sa oboch 

izolátov v prítomnosti ortuti [9]. Toto štúdium, využívajúce ich exometabolity na separáciu 

ortuti v dlhodobo kontaminovaných pôdach, však poukazuje na odlišné vlastnosti týchto 

izolátov. Tieto sa odlišujú napr. v kvalite a kvantite produkovaných organických kyselín, ktoré 

sa významnou mierou podieľajú na desorpcii a lúhovaní potenciálne toxických prvkov 

z tuhých substrátov [10]. Aplikácia mikrobiálnych metabolitov v pro-environmentálnych 

metódach dočisťovania kontaminovaných substrátov bola úspešne realizovaná rôznymi 

experimentálnymi skupinami, napr. s využitím metabolitov druhov A. niger, Trichoderma 

harzianum, T. reesei a Coriolus versicolor [11, 12]. V porovnaní s ortuťou je však účinnosť 

extrakcie iných (polo)kovov významne vyššia, čo je spôsobené extrémne vysokou afinitou 

anorganických foriem Hg(II) k organickej pôdnej hmote, s ktorou vytvára veľmi stabilné 

komplexy [13]. Vysoký obsah celkovej organickej hmoty v našich vzorkách (Tab. 1) indikuje 

aj relatívne nízka účinnosť EDTA (do 1,53% z celkovej ortuti). Tento signifikantný účinok 

pôdnej organickej hmoty na účinnosť extrakcie EDTA bol zaznamenaný aj inými autormi 

[14]. Navyše je extrémne nízka aj selektivita EDTA voči fytoextrahovateľnej frakcii ortuti, čo 

potvrdila nízka hodnota koeficientu determinácie a záporná hodnota korelačného koeficientu 

(Obr. 1). Táto separačná technika mobilizuje širšie spektrum frakcií ortuti [15] a zároveň je 

Hg(II) voči EDTA vo významnom kompetičnom vzťahu s ďalšími kationickými zložkami pôd 

a to najmä s Fe a Ca [16]. Z chemických, resp. fyzikálno-chemických separačných techník sa 

ukázali ako najvhodnejšie syntetická dažďová voda a technika DGT, čo podporuje ich 

využiteľnosť v štúdiách hodnotiacich obsah potenciálne fytoprístupnej ortuti, resp. iných 

kovov, v pôdach [17, 7]. 

 

Tab. 2. Hodnoty R2 pre vzťah medzi podielom ortuti v jednotlivých pôdnych frakciách a podielom 
ortuti v nadzemných častiach jačmeňa 

*korelácie štatisticky významné na hladine 0,05; RW – syntetická dažďová voda; AC – Aspergillus 
clavatus; AN1 – Aspergillus niger 1; AN2 – Aspergillus niger 2; CL – Cladosporium sp.; PN – Penicillium sp.; 

T – Trichoderma sp.; ALT – Alternaria alternata 
 

 RW MgCl 2 AC AN1 AN2 Cl. PN T ALT DGT EDTA 
R2 0,96 0,47 0,87 0,90 0,52 0,99* 0,98 0,92 0,99* 0,73 0,26 

 

Záver 

Aplikácia a následné vyhodnotenie zvolených separačných techník vybraným 
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spôsobom hodnotenia nám ako najvhodnejšie pre účel kvantifikácie potenciálne fytoprístupnej 

frakcie ortuti v pôdach indikuje metabolity mikroskopických vláknitých húb, predovšetkým 

Cladosporium sp., Trichoderma sp., syntetickú dažďovú vodu a taktiež techniku DGT. 

Uvedené zistenia sú podporované aj charakterom týchto separačných techník, ktorých účinok 

napodobňuje mechanizmus príjmu kovov, vrátane ortuti, rastlinami. 
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Abstract  

Assessment of copper toxicity at Glycine max plants 
Copper plays key role in many metabolism processes such as photosynthetic and respiratory electron transport 
chains. On the other hand copper has been used in agriculture as an antifungal agent and it is also released into 
the environment and often causes environmental pollution. The inhibitory effect of copper on  photosynthetic 
pigments contents and shoots biomass production together with stress intensity expressed through 
malondialdehyde, proteins and reduced thiol groups were assessed in Glycine max plants. Significantly higher 
amount of photosynthetic pigments was noticed at the concentration 10 µM Cu. However low concentrations of 
copper have stimutaing effect on plants, increasing the concentration of Cu leads to higher inhibitory effect. 
Contents of malondialdehyde, proteins and reduced thiol groups as a markers of metal stress in plant organism 
were also determined. The highest content of all parameters of stress reactions in plant organism were at the 
concentration 10 µM Cu. At the concentrations of 50 and 60 µM Cu those parameters decreased. Based of our 
results we assume our model plant  exhibited significant tolerance also for higher concentrations of Cu.  
 

Keywords: copper; fytotoxicity; oxidation stress 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vzhľadom na aktuálnosť problémov súvisiacich so zvyšovaním sa koncentrácie kovov 

v životnom prostredí a následne aj potravovom a potravinovom reťazci, sa čoraz 

intenzívnejšie výskum zameriava na hodnotenie ich vplyvov na jednotlivé trofické úrovne. 

Rastliny, ako primárni producenti, ktorí tvoria časť potravy človeka a často sa využívajú aj 

ako súčasť liečiv a kozmetiky, sú preto veľmi vhodným modelovým objektom. Z toho dôvodu 

sme si aj my v našom výskume zvolili ako modelový objekt sóju fazuľovú (Glycine max), 

ktorá má významné miesto nielen v tukovom priemysle, ale je všeobecne známa aj ako základ 

širokej palety produktov racionálnej výživy a v neposlednom rade môžeme hovoriť aj o jej 

bohatom uplatnení vo farmaceutickom, chemickom a kozmetickom priemysle.  

Jedným z najzávažnejších problémov pri ekotoxikologickom hodnotení účinku kovov 

je ich schopnosť akumulácie v pletivách a tkanivách organizmov [1].  

Naším cieľom bolo kvantifikovať rozsah negatívnych účinkov Cu na fyziologické 

procesy prebiehajúce v poľnohospodárskej plodine Glycine max. 

 

Materiál a metódy 

Semená sa nechali klíčiť 4 dni na Petriho miskách v inkubačnom boxe pri 25 ±1°C. Z 
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naklíčených semien sa 5 prenieslo do 500 ml živného média (Hoaglandov roztok - pH ≈ 6,6) 

(kontrola) a 15 naklíčených semien  sa umiestnilo do živného média (Hoaglandov roztok - pH 

≈ 6,6) obohateného o rôzne koncentrácie medi (10 µM, 50 µM a 60 µM – každá koncentrácia 

5 naklíčených semien). Predklíčené rastliny potom rástli hydroponicky ďalších 10 dní v 

tmavých kontajneroch s 500 ml živného média pri svetelnom režime 16 hod svetlo/ 8 hod tma 

(osvetlenie: 1700 luxov).  Z každej  koncentrácie sa hodnotilo päť paraleliek, každá s 5 

rastlinami.  Jedným z parametrov, ktorý sa v priebehu testov  sledoval, bola zmena obsahu 

fotosyntetických pigmentov – chlorofylu a, b a karotenoidov, ktoré indikovali zmeny 

v procese fotosyntézy. Asimilačné pigmenty sa extrahovali do 95 % etanolu a po centrifugácií 

homogenátov sa ich obsah stanovil spektrofotometricky. Absorbancia sa merala v 1 cm 

sklenenej kyvete pri vlnových dĺžkach (λ) 470 nm (karotenoidy), 649 nm (chlorofyl a) a 665 

nm (chlorofyl b) oproti blanku (95 % etanol). Z každej koncentrácie sa meralo 5 vzoriek. 

Obsah pigmentov sa vypočítal podľa rovníc uvádzaných v literatúre [2]. Vzorce pre výpočet 

obsahu jednotlivých fotosyntetických pigmentov sú nasledovné: 

chlorofyl a (Chl a) = 13,95 A665 – 6,88 A649 

chlorofyl b (Chl b) = 24,96 A649 – 7,32 A665 

karotenoidy (kar) = (1000 A470 – 2,05 CChla – 114,8 CChlb)/ 245 

 

Stres indukovaný v rastlinách prítomnosťou Cu sme hodnotili stanovením hladiny 

biomarkerov peroxidácie lipidov či tvorby proteínov.  Miera oxidačného stresu sa vyjadrila 

ako koncentrácia redukovaných tiolových skupín v nadzemných častiach rastliny. Na 

stanovenie peroxidácie lipidov sa použil TBARS test (ThioBarbituric Acid Reactive 

Substances), koncentrácia proteínov sa stanovovala Bradfordovej metódou [2].  

 

Výsledky a diskusia 

Z modelovej plodiny (Glycine max L.) sa po 14 dňoch kultivácie v Hoaglandovom 

médiu obohatenom o rôzne koncentrácie Cu (0, 10, 50 a 60 µM) odoberali vzorky listov. 

Spektrofotometricky sa stanovil obsah chlorofylov (Chl a, Chl b) a karotenoidov (kar).  Obsah 

Chl a a kar  sa pri koncentrácií 10 µM Cu preukázateľne zvýšil. Štatisticky významné zmeny 

v obsahu Chl a a kar sa potvrdili pri všetkých troch testovaných koncentráciách Cu (10, 50 

a 60 µM Cu) (Obr. 1.). Tieto výsledky potvrdzujú, že kým meď, ako jeden z esenciálnych 

prvkov, je v nízkych koncentráciách pre rastlinu prospešná, jej vyššie koncentrácie (50 a 60 

µM) už obsah Chl a aj kar významne znižovali. Uvádzané výsledky korešpondujú 

s výsledkami Bernal et. al. [3], ktorí uvádzajú, že Cu v koncentrácií 50 µM redukovala v G. 
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max obsah chlorofylov a zároveň v rastline znižovala aj obsah  Fe. Dá sa teda konštatovať, že 

celkové zníženie obsahu chlorofylov v listoch testovanej rastliny je v prítomnosti Cu 

spôsobené práve nedostatkom Fe [4]. Aplikáciou vyšších koncentrácií medi (50 a 60 µM ) 

mohlo dôjsť k substitúcií centrálneho atómu (Mg) v chlorofyloch a tým k zníženiu obsahu 

chlorofylov v rastline. Percento inhibície stúpalo so zvyšujúcou sa koncentráciou Cu, čo sa 

významne prejavilo predovšetkým inhibíciou Chl a a kar (Obr. 2. A). 

 

 

Obr. 1. Celkový obsah jednotlivých fotosyntetických pigmentov v G.  max pestovanej v prítomnosti Cu. 
V grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu s ich štandardnými odchýlkami (SD). (*˂0,05; ***p˂0,001) 

 

Obr. 2. A: Percento inhibície fotosyntetických pigmentov v  G. max pestovanej v prítomnosti Cu. B: 
Hmotnosť čerstvej biomasy (FW) rastlín G. max pestovaných v prítomnosti Cu C: Hmotnosť sušiny 
rastlín G. max pestovaných v prítomnosti Cu. V grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu s ich 

štandardnými odchýlkami (SD). (*˂ 0,05; ***p˂0,001) 
 

 

Okrem tvorby fotosyntetických pigmentov sa v experimentoch hodnotila aj produkcia 

čerstvej biomasy (FW), ktorá bola pri koncentráciách  10 a 50 µM Cu preukazne zvýšená a jej 
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pokles sa pozoroval až pri koncentrácii 60 µM Cu (Obr. 2. B).  Podobne ako pri čerstvej 

biomase sa aj pri sušine jej produkcia v prítomnosti nízkej koncentrácie Cu (10 µM) zvýšila, 

ale vyššie koncentrácie jej hmotnosť redukovali (Obr. 2. C). Podobné výsledky uvádzajú aj 

Bernal et. al. [3]. Peško [5] pozoroval vplyv iónov Cu na produkčné parametre rastlín 

Brassica napus. Uvádza, že pri koncentrácií 0,5 µmol.dm-3 Cu došlo u rastlín B. napus 

k nárastu suchej hmotnosti výhonkov o 17 %. Stimulácia rastu pri nízkych koncentráciách 

môže súvisieť so skutočnosťou, že ióny tohto kovu pôsobia ako aktivátory enzýmov 

metabolizmu cytokinínov, ktoré rast rastlín urýchľujú. 

Aktívne kyslíkové radikály, ktorých tvorba vyvoláva stres, môžu viesť až k reťazovej 

reakcií – peroxidácií nenasýtených mastných kyselín v bunkových membránach. Tento proces 

ďalej vedie k tvorbe produktov peroxidácie, akým je napr. malondialdehyd (MDA) [6]. 

Získané výsledky ukazujú, že už pri koncentrácií 10 µM Cu  sa v porovnaní s kontrolou veľmi 

obsah MDA významne zvýšil (o 18,13 %) (Obr. 3. A).  

 

Obr. 3. A: Koncentrácia malondialdehydu (MDA) vo vzorkách rastlín G. max pestovaných v prítomnosti 
Cu. B: Koncentrácia proteínov v rastlinách G. max pestovaných v prítomnosti Cu C: Koncentrácia -SH 

skupín v rastlinách G. max pestovaných v prítomnosti Cu. V grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu 
s ich štandardnými odchýlkami (SD). (*˂ 0,05; ***p˂0,001). 
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    Hoci je všeobecne známe, že vyššie koncentrácie Cu môžu obsah produktov 

peroxidácie zvyšovať, v našich experimentoch vyššie koncentrácie Cu viedli k poklesu 

obsahu MDA (Obr. 3. A), čo sa výrazne líšilo od výsledkov Yruela et.al. [7]. Zvýšenie obsahu 

MDA so zvyšujúcou sa koncentráciou medi pozoroval aj Peško [5] v listoch B. napus, ktorý 

uvádza že v prítomnosti 60 µM Cu sa koncentrácia MDA v tejto rastline oproti kontrole 

zvýšila trojnásobne. 

Reaktívne kyslíkové radikály, ktoré sa vytvárajú v dôsledku stresu, môžu atakovať 

všetky typy biomolekúl, akými sú  nukleové kysliny, proteíny, lipidy alebo aminokyseliny 

[8]. Kým po aplikácii medi, ako stres vyvolávajúceho kovu, sme pri koncentráciách 10 µM 

pozorovali  v testovaných rastlinách výrazné zvýšenie obsahu proteínov o 49,6 %, najvyššia 

testovaná koncentrácia (60 µM Cu) ich tvorbu preukázateľne redukovala o 60 % (Obr. 3. B). 

Pokles obsahu proteínov poukazuje na rast inhibičného účinku  v závislosti od koncentrácie 

medi v kultivačnom médiu. Peško [5] uvádza, že pri B. napus dochádza k poklesu obsahu 

proteínov už pri  koncentrácii Cu  12 µmol.dm-3 a koncentrácia 60 µmol Cu.dm-3  redukovala 

ich obsah o  48 %. Pokles obsahu proteínov v rastlinách P. stratiotes a S. melongena 

pestovaných v prítomnosti Cu uvádzajú aj iní autori [9, 10]. 

Ďalším biochemickým parametrom, ktorým sa dá v rastlinách hodnotiť miera stresu je 

obsah redukovaných tiolových (-SH) skupín. Ich pokles poukazuje na fakt, že detoxifikačný 

mechanizmus v rastlinách nedokáže zabrániť toxickým účinkom kovu. V našich testoch sa 

však pri koncentrácií 10 µM Cu pozoroval významný nárast obsahu -SH skupín (o 21,8 %), 

ktorý sa, aj keď nie vo forme preukazných rozdielov, zaznamenal aj pri koncentráciách 50 a 

60 µM Cu (5,9 %) (Obr. 3. C). Očakávaný pokles obsahu redukovaných -SH skupín v našich 

experimentoch sme  nepozorovali. Koncentrácie medi (10, 50 a 60 µM) boli pravdepodobne 

pre testovanú rastlinu akceptovateľné a jej antioxidačné mechanizmy sa s týmito 

koncentráciami medi dokázali vyrovnať.  Naše výsledky sa teda pri tomto parametri  

nezhodujú s výsledkami iných autorov [5, 2, 11] uvádzajúcich, že s rastúcou koncentráciou 

Cu dochádza v rastlinách k poklesu -SH skupín 

 

Záver 

 Výskum bol zameraný na hodnotenie toxicity medi na modelovej plodine sóji 

fazuľovej (Glycine max). Sledovanými parametrami boli obsah fotosyntetických pigmentov, 

produkcia biomasy a koncentrácia produktov stresu (malondialdehyd MDA, redukované -SH 

skupiny a obsah proteínov). Kým nízke koncentrácie Cu sa pri väčšine testovaných 

parametrov prejavovali stimulačne, pri vyšších koncentráciách sa jednoznačne potvrdil 
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inhibičný účinok. Významné zmeny v obsahu Chl a a kar sa zaznamenali až pri 

koncentráciách 50 a 60 µM Cu a percento inhibície stúpalo s nárastom koncentrácie medi. 

Pokiaľ ide o produkty indikujúce stres (MDA, proteíny a redukované -SH skupiny) tak 

s výnimkou proteínov, kedy najvyššia testovaná koncentrácia 60 µM Cu ich tvorbu znižovala, 

nebola ich tvorba výrazne redukovaná, čo svedčí o tom, že ani jedna z testovaných 

koncentrácií Cu nevyvolávala v rastline G max stresovú reakciu.   
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Abstract 

The use of microscopic fungi for As and Sb removal from water solutions 
Spreading of possible toxic substances from abandoned mining areas and tailings is a world-wide 

problem and particularly Slovakia is heavily affected by this phenomena. The aim of this work is to show the 
ability of fungal species, isolated from arsenic and antimony polluted soils, to bioaccumulate and volatilize 
arsenic and antimony from a liquid medium under laboratory conditions. Autochthonic species Aspergillus niger 
was capable of effective bioaccumulation, bioleaching and biovolatilization of As and Sb from solid medium at 
an abandoned mining Sb-deposit Čučma (Slovakia). After 21 days of cultivation was observed that 55,77 µg As 
and 20,7 µg Sb was leached to a solution; 27,7 µg As and 40,4 µg Sb was accumulated to the biomass and 
525,67 µg As and 792,53 µg Sb was volatilized to the atmosphere. 

 
Keywords: antimony; arsenic; bioaccumulation; biovolatilization; microscopic fungi 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným z hlavných problémov súčasnej spoločnosti je znečistenie životného 

prostredia. Ťažba a spracovanie nerastných surovín patrí medzi hlavné príčiny nadmerného 

výskytu toxických prvkov v prostredí. Jednou z možných ciest ich vylúčenia z kolobehu je 

zníženie ich koncentrácie v prostredí a ich prípadné opätovné využitie. Zvyšujúca sa 

regionálna acidifikácia urýchľuje proces šírenia kovov. Mení ich na voľné, hydratované ióny 

kovov so zvýšenou mobilitou. Distribúcia do širšieho okolia z miesta výskytu je jedným 

z dôležitých faktorov, ktoré je nutné brať na zreteľ pri hodnotení kontaminácie [1]. 

V súčasnosti na Slovensku (ako aj vo svete) existuje množstvo opustených banských 

diel, odkalísk a háld, z ktorých sa do okolia uvoľňujú rôzne potenciálne toxické chemické 

prvky. Odstraňovanie takýchto znečisťujúcich látok konvenčnými metódami je často veľmi 

neefektívne a/alebo finančne náročné. Biologické metódy odstraňovania potenciálne 

toxických chemických prvkov, vrátane As a Sb, patria k možným riešeniam uvedených 

problémov. Medzi takéto metódy patrí práve mikrobiálne lúhovanie tuhých materiálov, 

bioakumulácia a následná transformácia prijatých chemických prvkov [2, 3]. Biolúhovanie, 

bioakumulácia a biovolatilizácia sú prirodzené procesy prebiehajúce voľne v prírode. Vo 

všeobecnosti, biolúhovanie predstavuje proces rozpúšťania (polo)kovov z pevnej fázy do 

vodou rozpustných foriem vplyvom metabolizmu mikroorganizmov [4, 5]. Bioakumulácia 

predstavuje aktívny proces viazania kontaminantov na povrch živých buniek a ich následný 
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transport do vnútra bunky, kde dochádza k ich viazaniu alebo premene na menej toxické 

formy [6, 7]. Chemické prvky ako As a Sb sú efektívne transformované, hlavne 

prostredníctvom procesu biometylácie, na metylové alebo alkylové formy, ktoré sú často 

prchavé a následne unikajú z tiel mikroorganizmov počas procesu biovolatilizácie [8]. 

Mikroskopické huby sú vhodnejšie pre aplikácie v bioremediáciách kyslých odpadových 

substrátov, pretože dokážu zniesť širšie rozpätie pH ako baktérie. Rody Aspergillus sp. 

a Penicillium sp. sú najviac tolerantné druhy organizmov, ktoré dokážu rásť aj v substrátoch s 

veľmi vysokými koncetráciami (až 2000 mg.l-1) potenciálne toxických prvkov [9].  

Okrem environmentálno-biotechnologického využitia týchto bioprocesov v 

bioremediáciách pri odstraňovaní potenciálne toxických chemických prvkov zo znečistených 

pevných substrátov majú uvedené bioprocesy aj veľký význam pri lepšom chápaní 

biogeochemických cyklov chemických prvkov v prírode. Uvedené procesy významne 

ovplyvňujú mobilitu, toxicitu, rozpustnosť, bioprístupnosť a šírenie prvkov v prostredí [10, 

11, 12]. 

Cieľom príspevku bolo zistiť mieru schopnosti interakcie mikroskopických vláknitých 

húb so substrátmi odpadového banského materiálu z kontaminovanej lokality Čučma 

(predovšetkým výrazne zvýšené obsahy Sb a As). V rámci tejto štúdie sa sledovali najmä 

procesy bioakumulácie As a Sb biomasou mikroskopických vláknitých húb, ich schopnosť 

uvoľňovať tieto chemické prvky z pevných substrátov do roztoku a taktiež ich schopnosť 

biovolatilizovať As a Sb do atmosféry. Všetky tieto procesy sa potvrdili a kvantifikovali, 

pričom sa vyhodnotilo aj celkové uvoľnenie As a Sb z pôvodných pevných substrátov. 

Vo všetkých experimentoch sa použil zbierkový druh mikroskopickej vláknitej huby 

Aspergillus niger, ktorý bol izolovaný z arzénom kontaminovanej pôdy (deponovaný na 

Katedre pedológie PriF UK). Výber uvedeného kmeňa je, že existuje predpoklad, že práve 

autochtónny mikroorganizmus je dostatočne adaptovaný na nepriaznivé životné podmienky 

použitých substrátov a tak jeho bioprocesy budú dostatočne efektívne pri odstraňovaní As 

a Sb z pevných vzoriek. Mimochodom, tento predpoklad potvrdzuje aj všeobecne známy fakt, 

že biovolatilizácia toxických polokovov (ako je As a Sb) je jedným z mechanizmov 

detoxifikácie životného prostredia mikroorganizmov. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky pôd boli odobrané z háld bývalého antimónového ložiska Čučma, v dolinách 

tokov Laz (CUP2 - 48°42'28.72"S; 20°32'40.82"V) a Čučmiansky potok (CUP3 - 

48°43'34.20"S; 20°34'53.22"V), z hĺbky 15 cm (cca 3 kg). Spracovanie vzoriek prebiehalo 
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v laboratóriách PriF UK v Bratislave podľa metód odberu vzoriek pôd, tzn. materiál sa vysušil 

(pri laboratórnej teplote, voľne do konštantnej hmotnosti) a preosial (frakcia ≤0,1 mm) [13, 

14]. Experimenty prebiehali v 250 ml Erlenmeyerových bankách, do ktorých bolo navážené 

10 g, prípadne 30 g substrátu, ktorý bol následne naočkovaný kmeňom mikroskopickej 

vláknitej huby Aspergillus niger. Na inokuláciu bolo použité 5 ml suspenzie spór zbierkového 

druhu A. niger, ktorý bol izolovaný z arzénom kontaminovanej pôdy (deponovaný na Katedre 

pedológie PriF UK). Ako živné médium sa použilo 45 ml Sabouraudovho tekutého média 

(HiMedia, Mumbai, India). Zloženie tekutého média je na 1000 ml destilovanej vody 

nasledovné: 20 g glukózy a 10 g peptónu. Hodnota pH živného média je 5,6. Statická 

kultivácia prebiehala pri laboratórnej teplote a v tme 21 dní. 

 Všetky experimenty boli uskutočnené v troch opakovaniach. Výsledky sú priemermi 

týchto troch opakovaní. Ku všetkým experimentom boli urobené kontroly (živné médium 

a kmeň mikroskopickej huby bez navážky substrátu, lúhovanie vodou bez prídavku 

mikroorganizmov, lúhovanie sterilizovaného substrátu živným médiom inokulácie 

mikroskopickými hubami). Po kultivácii bolo mycélium mikroskopických húb oddelené od 

substrátu, zvyšné médium bolo odfiltrované od zostatkového substrátu po biolúhovaní. V 

biomase, živnom médiu a v pôvodnom aj zostatkovom substráte boli stanovené hodnoty 

celkového As a Sb pomocou HG-AAS (EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves).  Volatilizácia bola 

nepriamo stanovená výpočtom, a to rozdielom zistených hodnôt As/Sb po kultivácii od 

pôvodných hodnôt As/Sb nameraných pred kultiváciou. Od zistenej straty sa odpočítala 

analytická chyba (7%) a výsledná hodnota predstavuje hodnotu volatilizácie daného prvku.  

 

Výsledky a diskusia 

Podrobné výsledky sú uvedené v tabuľkách Tab. 1 a Tab. 2. Na základe získaných 

výsledkov možno konštatovať, že aplikovaný autochtónny druh  A. niger bol schopný 

lúhovať, akumulovať a volatilizovať oba chemické prvky (As a Sb), pričom ich obsah 

v substrátoch je veľmi vysoký (obsah prvkov v dvoch použitých vzorkách: 290,3 a 335,3 

mg.kg-1 As a 231,8 a 291,4 mg.kg-1 Sb).  

Schopnosť prežívať a rozmnožovať sa v takto nepriaznivom prostredí je dôsledkom 

mnohoročnej adaptácie izolovaného kmeňa mikroskopických vláknitých húb. Za krátku dobu 

interakcie (21 dní) A. niger s kontaminovaným substrátom sa uvoľnili významné množstvá As 

aj Sb do roztoku, z ktorého sa uvedené prvky do určitej miery akumulovali v biomase 

mikroskopickej huby a následne boli volatilizované do ovzdušia. 
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Tab. 1. Celková bilancia uvoľneného As a Sb z 10 g pôdy v prítomnosti druhu Aspergillus niger 
 

Vzorka 
Obsah As/Sb v 

roztoku po 
luhovaní (µg) 

Obsah As/Sb v 
biomase (µg) 

Volatilizácia 
As/Sb (µg) 

Celkové uvoľnené 
množstvo As/Sb (%) 

AN CUP2 10g / As 54,73 27,70 45,97 4,37 

AN CUP3 10g / As 55,77 17,50 194,00 9,07 

AN CUP2 10g / Sb 9,03 15,73 19,73 13,67 

AN CUP3 10g / Sb 6,43 40,40 11,03 13,73 
Vysvetlivky: As –  arzén; Sb  –  antimón; AN  –  kmeň mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger; CUP2 , 
CUP3 – pôdne substráty (Čučma); n=3; Celkové uvoľnené množstvo (%) = obsah v roztoku po lúhovaní + 
akumulácia + volatilizácia; Obsahy As/Sb stanovené v 100 ml roztoku a 1 g biomasy 
 
 

Tab. 2. Celková bilancia uvoľneného As a Sb z 30 g pôdy v prítomnosti druhu Aspergillus niger 
 

Vzorka 
Obsah As/Sb v 

roztoku po 
luhovaní (µg) 

Obsah As/Sb v 
biomase  (µg) 

Volatilizácia 
As/Sb (µg) 

Celkové uvoľnené 
množstvo As/Sb (%) 

AN CUP2 30g / As 10,33 6,83 525,67 6,17 

AN CUP3 30g / As 3,33 5,27 498,93 5,70 

AN CUP2 30g / Sb 20,70 19,53 672,50 10,57 

AN CUP3 30g / Sb 17,17 14,30 792,53 12,23 
Vysvetlivky: As –  arzén; Sb  –  antimón; AN  –  kmeň mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger; CUP2 , 
CUP3 – pôdne substráty (Čučma); n=3; Celkové uvoľnené množstvo (%) = obsah v roztoku po lúhovaní + 
akumulácia + volatilizácia; Obsahy As/Sb stanovené v 100 ml roztoku, 1 g biomasy 

 

Procesy biolúhovania, bioakumulácie a biovolatilizácie prostredníctvom 

mikroorganizmov závisia od rôznych faktorov prostredia. Visoottiviseth and Panviroj [15] 

sledovali, že As-rezistentný druh mikroskopickej huby Penicillium sp. je schopný 

volatilizovať 25,82 – 43,94 µg As v priebehu 5-dňovej kultivácie. Druh Scopulariopsis 

brevicaulis po 30-dňovej kultivácii dokázal volatilizovať 18 – 195 µg As a 14 – 303 µg Sb 

[16]. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že aplikovaný autochtónny druh A. niger bol 

schopný účinne bioakumulovať, biolúhovať a biovolatilizovať As a Sb z tuhých substrátov zo 

starej banskej lokality.  
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Abstract 

Soil translocation caused by cultivator (model area Bielovce, Ipeľská pahorkatina upland) 
During the soil tillage the particles of soil are carried out, rotated and moved. This effect proceeds under 

the action of gravity and the kinetic energy of plow. Terrain angle, depth, plowing speed, plow type, humidity 
and soil type are the basic parameters which has impact on the soil translocation during plowing. This 
contribution is focused on soil translocation experiment during autumn modification of agricultural land. Dural 
tracers were placed into the soil afterwards the plowing by cultivator was done with speed of 6.42 km.h–1 
upslope and 7.5 km.h–1 downslope. Experiment has shown a significantly different movement of tracers 
between down slope tillage (in average 75 cm) than upslope tillage (in average 45 cm). 

 

Key words: tillage erosion; translocation; chisel plow; dural tracers 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V systéme triedenia eróznych procesov má orbová erózia svoje špecifické postavenie, 

je zaradená medzi priamu antropogénnu [1]. Pri orbe sú hrudy nadvihované pluhom a po 

prevrátení padajú nie na pôvodné miesto, ale pôsobením gravitácie a tiež vďaka kinetickej 

energii, ktorú im udelí radlica pluhu, dopadnú o kúsok ďalej. Či už sa orie po vrstevnici, po 

spádnici alebo na rovine dochádza k posunu pôdnych častíc, smerodajný rozdiel je však vo 

vzdialenostiach posunu. Nevhodne zvolený spôsob obhospodarovania svahových polí 

spôsobuje nenávratnú stratu pôdy. Intenzita orbovej erózie môže byť porovnateľná s vodnou 

eróziou [2], [3], [4] a v určitých lokalitných podmienkach môže byť orbová erózia vyššia ako 

intenzita vodnej erózie [5], [6]. 

Cieľom experimentu bolo zistiť mieru translokácie pôdnych častíc pri orbe a teda akú 

úlohu zohráva orba pri erózií na vybranom území. Podobné výskumy boli vykonané na 

sprašových pôdach v Belgicku [7], [8] a v Rakúsku [9]. Pri každom pokuse zohral významnú 

úlohu sklon svahu, objemová hmotnosť a vlhkosť pôdy, typ pluhu, smer a rýchlosť orby.  

 

Materiál a metódy 

Vybrané územie, na ktorom bol pokus realizovaný, sa nachádza na Ipeľskej 

pahorkatine v katastrálnom území obce Bielovce. Obec je situovaná na juhu Levického 

okresu, od Levíc vzdialená 28 km a od Šiah 25 km. Orané pahorkatinné plochy sa vyznačujú 
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výskytom množstva lineárnych eróznych tvarov, sú náchylné na vodnú a orbovú eróziu. 

Pokus sa uskutočnil v septembri 2014 na mieste (47°59´03.24"N 018°44´58.42"E) označenom 

na obrázku 1, s výrazným sklonom 11,5% = cca 6,5°. Bližší pohľad na terén dokumentuje 

obrázok 2., šípkami je znázornený smer orby. 

 
Obr. 1. Miesto uskutočnenia pokusu translokácie  

 

Obr. 2. Pohľad na miesto, kde bol pokus uskutočnený (Kollárová, 2014) 

Pre pokus translokácie je možne použiť rôzne značky -„additing tracers“. Ako uvádza 

Lazúr [10], je možné použiť napr. KCl ako chemické značky, vybrané kovové značky alebo aj 

označené kamene. Ďalší autori [9], [7] použili hliníkové kocky s dĺžkou strany 15 mm a [4] 

duralové značky s objemom 2 cm3. Výhodou tohto materiálu je jeho ľahšia opracovateľnosť 

a tiež jeho objemová hmotnosť sa približuje objemovej hmotnosti pôdy. Značky umiestnil do 

pôdy v určitých transektoch a po orbe boli značky vyhľadávané prístrojom s funkciou merania 

magnetickej susceptibility. Rozdiel medzi východiskovou polohou a polohou značiek po orbe 

určuje vzdialenosť orbovej erózie.  

Pri našom pokuse bolo použitých 120 duralových značiek v tvare kocky s dĺžkou 

strany 15 mm. Každá mala svoje označenie a umiestnenie. Boli rozmiestnené v dvoch 25 m 

transektoch. Každý transekt obsahoval šesť radov kolmých na základnú líniu. Rady boli od 

seba vzdialené 5 m a každý bol označený písmenom od A po F. V každom rade bolo po 10 

značiek označených od 1-10 tak, ako je to naznačené v nákrese na obrázku 3. Značky boli 
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vložené do hĺbky 5 cm. Pri jednom transekte orba prebehla hore svahom (upslope tillage) 

a pri druhom dole svahom (downslope tillage). 

 

Obr. 3. Nákres rozmiestnenia značiek a smer orby 

Pre pokus bol použitý traktor John Deere 9520 (obr.4), ktorý mal za sebou pripojený 

hĺbkový kultivátor Strom TERRALAND TO 6000 H. Ide o polonesený dlátový pluh, ktorý sa 

využíva pre hĺbkové zapracovanie pôdy od 15 cm až do 55 cm [11]. Dva rady dlát s krídlami 

a tandemový hrotový valec kvalitne spracujú aj ťažšie obrábatelné pôdy. V prvom rade bolo 6 

a v druhom 7 dlát.  Šírka pluhu je 6 metrov a hĺbka orby bola nastavená na 15 cm. Rýchlosť 

orby do svahu bola (25 m za 14s =) 1,79 m.s-1 = 6,42 km.h-1 a dolu svahom (25m za 12s =) 

2,08 m.s-1 = 7,5 km.h-1. 

 

Obr. 4. Fotografia traktora s pripojeným kultivátorom pri orbe hore svahom (Kollárová 2014) 

Pre vyhľadávanie duralových značiek bol použitý detektor kovov značky Golden 

Mask 4 10x9 Pro Wireless (obr.5). Je to prístroj zo série HF s veľmi jemnou citlivosťou 

a bežne sa používa ku hľadaniu najmä malých predmetov zo zlata a striebra [12]. 
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Obr. 5. Detektor kovov, ktorý bol použitý pri pokuse [12] 

 

Výsledky a diskusia 

Dôležitým terénnymi parametrami, ktoré ovplyvňovali posun značiek, boli objemová 

hmotnosť a momentálna vlhkosť pôdy. Hodnoty objemovej hmotnosti pôdy sa pohybovali v 

transekte oranom smerom hore svahom od 1,30 po 1,50 g.cm-3, a od 1,14 po 1,56 g.cm-3 

v transekte oranom smerom dole svahom. Priemerná objemová hmotnosť bola 1,37 g.cm-3. 

Momentálna vlhkosť vrchnej vrstvy ornice sa pohybovala od 24,4% po 35,5%, priemerná 

vlhkosť pre oba transekty bola 31,03%. 

Úspešnosť nájdenia značiek v prípade orby hore svahom bola takmer 97% (58/60) 

a v prípade orby dole svahom o niečo nižšia 90% (54/60). Je potrebné zdôrazniť, že pluh bol 

šesť metrov široký, s trinástimi dlátami, ktoré pri orbe vytvoril ryhy od seba 0,46 m vzdialené. 

Tento takmer pol metrový rozostup spôsobil, že niektoré značky vôbec neboli zachytené a 

nedošlo k ich posunu. Z celkového množstva 120 značiek ostalo na svojom pôvodnom mieste 

36, to je takmer jedna tretina. Niektoré značky boli tlačené dlátom a prekonali veľké 

vzdialenosti. Najvýraznejší zaznamenaný posun pri orbe hore svahom bol 241 cm a dole 

svahom 400 cm. Priemerné hodnoty translokácie nájdených značiek v každom rade sú 

uvedené v tabuľke 1. 

Tab. 1. Priemerná horizontálna vzdialenosť premiestnenia kociek 

 Priemerná horizontálna vzdialenosť premiestnenia 

 

pri orbe hore svahom (cm) pri orbe dole svahom (cm)  

rad A 60,4 76,22 

rad B 51,9 46,78 

rad C 27,6 64,5 

rad D 25,89 73,89 

rad E 44,67 77,11 

rad F 59,1 114 

priemer 

(zaokrúhlene) 45 75 
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Záver 

V minulosti bola orba náročnou a zdĺhavou prácou. Vyžadovala si dvoch až troch 

ľudí, zvyčajne bol zapriahnutý rožný statok a kone, vo výnimočných prípadoch orné náradie 

ťahal človek [13]. Rýchlosť orby bola približne 2- 4 km.h-1. Dnes, keď sa agronóm snaží 

prácu vykonať čo najefektívnejšie, teda za čo najkratší čas preorať čo najväčšiu plochu, orba 

je niekoľkokrát rýchlejšia ako kedysi. Podľa Ing. Bucha [14] dnes 7 radličný pluh pri 

pracovnej rýchlosti 6 km.h-1 zorie 1,8 ha a hĺbkový kyprič so šírkou záberu 4,5 m pri 

pracovnej rýchlosti 12 km.h-1 za rovnaký čas spracuje 5,4 ha pôdy. Optimálna rýchlosť orby 

je [15] 4-6,5 km.h-1. 

Naším experimentom sme sa snažili poukázať na významnosť translokácie pôdy 

spôsobenej orbou, čo dáva priestor vzniku orbovej erózií. Už 13 dlátový kultivátor spôsobil 

počas orby posun značiek v priemere takmer 45 cm smerom hore svahom a približne 75 cm 

smerom dole svahom. Výsledný posun je 30 cm dole svahom. Rýchlosť orby dole svahom 

bola o niečo vyššia, čo malo tiež vplyv na výsledný posun. Ak by sa zvýšila rýchlosť orby, 

pôdne častice by boli translokované do ešte väčšej vzdialenosti. Okrem rýchlosti dôležitú 

úlohu zohral aj druh/typ pluhu, množstvo dlát, momentálna vlhkosť pôdy, objemová 

hmotnosť, sklon svahu, smer a rýchlosť orby. Našim nasledujúcim cieľom je uskutočniť 

podobný pokus translokácie pôdy s iným bežne používaným pluhom a porovnať ich výsledné 

hodnoty. 
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Abstract 

Application of geoaccumulation index on the assessment of potentially toxic element contamination in 
the urban soils 

The contamination of urban soils by potentially toxic elements (PTEs) is one of the fastest growing 
types of environmental contamination due to vehicle emissions, industrial discharges and other activities. A total 
95 samples of urban soils from kindergartens, playgrounds and city parks were collected from urban areas in 
Bratislava city, the capital of Slovakia. The soil samples were analysed for occurrence of six PTEs in accredited 
laboratory, namely Cu, Zn, Cd, As, Hg and Pb. The geoaccumulation index (Igeo) in 95 soil samples were 
calculated in this article. According to the average value of geoacummulation index (Igeo) of each PTEs, the soil 
samples belong to categories uncontaminated (Igeo ≤ 0) and uncontaminated to slightly contaminated (Igeo 0 – 1) 
soil, but there was several contaminated sites concentrated mainly in the District I and Distict III belong to 
categories slightly contaminated (Igeo 1 – 2) and moderately to strongly contaminated (Igeo 2 – 3) soil. 
 

Keywords: index of geoacummulation; contamination; urban soil; potential toxic elements  

 

Úvod a formulácia cieľa  

K najvýznamnejším environmentálnym problémom v súčasnosti patrí kontaminácia 

životného prostredia. V mestskom prostredí sa čoraz viac dostáva do popredia problematika 

kontaminovaných pôd potenciálne toxickými prvkami (PTP). Ich koncentrácia v pôde sa mení 

v závislosti od zloženia materských hornín a od stupňa antropogénnej kontaminácie. Za stav, 

keď je pozorovaná zvýšená koncentrácia niektorých PTP, ale nie je preukázané ich negatívne 

pôsobenie, prípadne sa ani nemusí prejaviť sa považuje kontaminácia pôdy [1]. Bazálny 

geochemický obsah sa využíva pri hodnotení prirodzených obsahov PTP v pôde. Zvýšené 

koncentrácie PTP v pôde môžu byť odrazom prirodzenej geochemickej variability zloženia 

alebo aj vplyvom povrchového antropogénneho obohatenia [2]. Výpočty povrchového 

obohatenia pôdy PTP sa určujú na základe pomerov medzi obsahmi PTP v povrchových a 

podpovrchových horizontoch na tom istom mieste. Jednou z používaných metód pre 

hodnotenie pôdnej kontaminácie je aj index geoakumulácie (Igeo). 

Hlavným cieľom štúdie bolo zhodnotenie kontaminácie urbánnych pôd Bratislavy 

potenciálne toxickými prvkami použitím indexu geoakumulácie. 
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Materiál a metódy 

 Pre štúdium kontaminácie urbánnych pôd bolo vybrané ako záujmové územie hlavné 

mesto Slovenskej republiky, Bratislava. Z hľadiska ochrany ľudského zdravia sa pre výskum 

použili vzorky pôd z oblastí s častým výskytom detí, ku ktorým patria materské škôlky, detské 

ihriská a mestské parky. Vzorky pôd sa odoberali z rôznych častí Bratislavy (obvod I – V.). 

Najmenší obvod I. predstavuje centrum mesta s historickým jadrom. Obvod II. tvorí 

najpriemyselnejšiu oblasť mesta, obvod III. reprezentujú priemyselné a obchodné centrá 

a nakoniec prímestské obvody IV. a V. sa využívajú hlavne ako rezidenčné oblasti. Celkovo 

pre štúdium bolo použitých 95 pôdnych vzoriek. Odberové miesta sú zaznačené na obr. 1.  

 
Obr. 1. Mapa odberových miest 

 

 Na každom odbernom mieste sa odstránil trávnatý pokryv a odobralo sa približne 10 

cm povrchovej pôdy. Vzorky sa 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 a As 

v akreditovaných laboratóriách EL spol. s r.o. v Spišskej Novej Vsi. 

 Na hodnotenie pôdnej kontaminácie bol použitý index geoakumulácie (Igeo) [I.], pri 

ktorom sa stanoví pomer medzi nameraným obsahom a fónovou hodnotou, a následne sa 

vynásobí konštantou 1,5 pre zabezpečenie možných fluktuácií zloženia, prípadne nepatrného 

antropogénneho obohatenia [3].  

n

n
geo B

C
I

×
=

5,1
log2    [I.] 
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kde Cn je obsah prvku v skúmanej pôde, Bn je fónový obsah prvku v pôde, 1,5 je konštanta. 

Podľa výsledkov Igeo, môžeme pôdu klasifikovať nasledovne: 

Igeo ≤ 0 nekontaminovaná pôda, 

Igeo 0 – 1 nekontaminovaná až slabo kontaminovaná pôda, 

Igeo 1 – 2 slabo kontaminovaná, 

Igeo 2 – 3 stredne až silne kontaminovaná, 

Igeo 3 – 4 silne kontaminovaná, 

Igeo 4 – 5 silne až veľmi silne kontaminovaná pôda, 

Igeo > 5 veľmi silne kontaminovaná pôda. 

 

Výsledky a diskusia 

 Výsledky výpočtov indexu geoakumulácie (Igeo) pre jednotlivé obvody Bratislavy sú 

uvedené v tab. 1. Priemerné hodnoty Igeo spadajú do kategórií nekontaminovaná (Igeo ≤ 0) a 

nekontaminovaná až slabo kontaminovaná (Igeo 0 – 1) pôda. Pri detailnejšom pohľade na 

maximálne hodnoty Igeo pre niektoré PTP môžeme vidieť, že nadobúdajú aj hodnoty patriace 

do kategórií slabo kontaminovaná (Igeo 1 – 2) a stredne až silne kontaminovaná (Igeo 2 – 3) 

pôda, pričom vyššie maximálne hodnoty Igeo boli zaznamenané najmä pre obvod I. – najstaršiu 

mestskú časť a obvod III. – priemyselnú mestskú časť. V obvode I. bola zistená slabo 

kontaminovaná (Igeo 1 – 2) pôda v troch vzorkách pre Zn, Pb a Hg a stredne až silne 

kontaminovaná (Igeo 2 – 3) pôda v dvoch vzorkách pre Zn, Pb a Cd. V obvode III. bola zistená 

slabo kontaminovaná (Igeo 1 – 2) pôda v deviatich vzorkách pre Cu, Zn, Pb a Cd a stredne až 

silne kontaminovaná (Igeo 2 – 3) pôda v troch vzorkách pre Cu. Obvod II. a V. mali vo 

viacerých vzorkách indikovanú slabo kontaminovanú (Igeo 1 – 2) pôdu pre Cd (II – 7 vzoriek; 

V – 5 vzoriek), slabo kontaminovanú (Igeo 1 – 2) pre Hg (II – 3 vzorky; V – 2 vzorky) a 

stredne až silne kontaminovanú (Igeo 2 – 3) pôdu pre Hg (V – 1 vzorka). 

 Najvyššie hodnoty Igeo v rámci územia Bratislavy boli vypočítané pre obvod I., 

v ktorom boli zároveň namerané aj najvyššie celkové obsahy PTP v pôdach. Tento výsledok 

poukazuje na trend historického a funkčného využívania mesta, ktorý sa týmto javí ako 

dôležitý faktor v postupnom znižovaní koncentrácií PTP v pôdach vo väčšej vzdialenosti od 

centra mesta. Obvod III. je tiež charakteristický vyššími celkovými obsahmi PTP. Slabá až 

stredne silná kontaminácia pôdnych vzoriek meďou v tomto obvode môže byť vysvetlená 

blízkosťou vinohradov, v ktorých sú používané Cu postreky a tiež blízkosťou električkovej 
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trate, kde je Cu súčasťou materiálov používaných na výrobu koľajiska a drôtov elektrického 

vedenia. Slabá až stredne silná kontaminácia Pb, Zn, Cd pre všetky obvody môže súvisieť s 

vplyvom dopravy. Napriek zákazu používania olovnatého benzínu v roku 1990, pretrvávajú 

rezíduá Pb v pôdach dodnes, nakoľko Pb je relatívne nemobilné. Zdrojom Zn a Cd môžu byť 

prachové častice z opotrebovaných pneumatík a Cd sa uvoľňuje aj ako vedľajší produkt pri 

spaľovaní palív [4].  

 Získané výsledky možno porovnať so štúdiami Sobockej a kol. a Krčmovej a kol., 

ktoré zaznamenali povrchovú kontamináciu urbánnych pôd Bratislavy PTP v oblasti centra 

mesta, v obvodoch II. a III. a rovnako v blízkosti frekventovaných dopravných ťahov [5, 6]. 

 
Tab. 1. Minimálne (Min), maximálne (Max) a priemerné (Av) hodnoty indexu geoakumulácie (Igeo) pre 

jednotlivé potenciálne toxické prvky podľa obvodov Bratislavy 
 

 Obvod I  
Počet vzoriek 15 

Obvod II  
Počet vzoriek 22 

Obvod III  
Počet vzoriek 28 

Obvod IV  
Počet vzoriek 14 

Obvod V  
Počet vzoriek 16 

 Min Max Av Min Max Av Min Max Av Min Max Av Min Max Av 

Igeo 

Cu 
-1,08 1,03 -0,09 -1,71 0,25 -0,61 -1,49 2,63 0,21 -2 1,21 -0,91 -0,87 -0,03 -0,32 

Igeo 

Zn 
-0,52 2,74 0,44 -1,03 1,35 -0,24 -1,52 1,41 -0,2 -1,83 1,37 -0,87 -0,84 0,31 -0,28 

Igeo 

Pb  
-1,2 2,23 -0,01 -1,04 0,6 -0,32 -1,64 1,58 -0,48 -1,58 0,71 -0,4 -0,93 0,61 -0,33 

Igeo 

Cd  
-0,58 2,49 0,61 -2 1,45 0,06 -2 1,22 -0,06 -1 0,62 -0,31 -1,38 1,26 0,5 

Igeo 

As  
-1,29 0,27 -0,58 -2,09 0,2 -0,87 -1,38 0,52 -0,45 -1,88 -0,06 -0,84 -1,07 -0,07 -0,44 

Igeo 

Hg  
-1,08 1,67 -0,01 -2,53 1,51 -0,98 -2,73 0,84 -0,56 -1,64 1,03 -0,53 -0,64 2,32 0,42 

 

Záver 

Pri štúdiu kontaminácie mestských pôd je potrebné venovať pozornosť hlavne 

územiam, ktoré si vyžadujú zachovanie kvalitného životného prostredia z hľadiska ochrany 

ľudského zdravia. Z toho dôvodu boli pre výskum použité vzorky pôd z materských škôlok, 

ihrísk a mestských parkov, kde je najvyšší výskyt najmä najzraniteľnejšej, detskej populácie. 

Podľa výsledkov štúdie môžeme konštatovať, že hodnoty pôdnej kontaminácie súvisia 

s polohou kde boli vzorky odoberané. Zreteľne sa prejavil vplyv funkčného a historického 

využívania mesta Bratislavy, nakoľko pôdy materských škôlok, ihrísk a mestských parkov 

lokalizovaných v centre mesta (ako najstaršej časti), v blízkosti dopravných ťahov 

a priemyselných závodov sa vyznačujú slabou, strednou až silnou kontamináciou potenciálne 

toxickými prvkami.  
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Abstract 

Root morphology of Ni-treated plants 
Plant roots are very important organs in terms of nutrient and water acquisition but they also serve as 

anchorages for the aboveground parts of the plants. The roots display extraordinary plasticity towards stress 
conditions as a result of integration of environmental cues into the developmental processes of the roots. Our 
aim was to investigate the root morphology of Arabidopsis thaliana plants exposed to a particular stress 
condition, excess Ni supply. We aimed to find out which cellular processes – cell division, elongation and 
differentiation are affected by Ni, thereby explaining the seen root phenotype. Our results reveal that a distinct 
sensitivity exists between roots of different order and interference with various cellular processes is responsible 
for the effects of Ni on roots. We also show that Ni-treated roots have several auxin-related phenotypes. 
 

Keywords: root morphology; primary root;, lateral root; cell division; nickel  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 

Korene sú dôležitými orgánmi rastlín, slúžia na získavanie vody a živín pre rast, a 

zároveň poskytujú fyzickú podporu pre nadzemné časti rastlín. Rast a vývin koreňov sú 

ovplyvnené procesmi ako sú delenie, predlžovanie a diferenciácia buniek. Delenie 

a predlžovanie buniek sú nevyhnutné pre správny rast hlavného koreňa aj bočných koreňov, 

kým diferenciácia umožňuje bunkám získať špecifické črty a funkcie (koreňové vlásky, 

bunky s Caspariho pásikmi) [1]. Tieto procesy sú regulované primárne rastlinným hormónom 

– auxínom. Korene rastlín sú v priamom kontakte s pôdou a s jej abiotickými a biotickými 

zložkami. Reagujú na podnety prostredia a sú schopné prekonať rôzne nepriaznivé 

podmienky. V stresových podmienkach, keď je obsah živín limitovaný, korene reagujú 

zmenou svojej morfológie, čo im uľahčí prístup k živinám, ktorých majú nedostatok [2]. 

Morfológia koreňov pri iných typoch stresov, ako je napríklad nadbytok ťažkých 

kovov, je málo preštudovaná. Komplexná charakterizácia účinku ťažkých kovov na rast je 

doposiaľ limitovaná len na kovy ako sú Al, Cu alebo Cd [3 - 6]. Vplyv ťažkých kovov na rast 

koreňov je často dôsledok narušenej syntézy alebo distribúcie rastlinných hormónov [3 - 4]. 

Keďže rastlinné hormóny a to predovšetkým auxín, regulujú aj gravitropické reakcie rastlín, 
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porucha ich syntézy alebo transportu sa môže prejaviť defektom v gravitropizme koreňov [7].  

Našim cieľom bolo preto preskúmať morfologické črty modelovej rastliny 

Arabidopsis thaliana, kultivovanej v nadbytku niklu, ťažkého kovu, ktorý na rastliny pôsobí 

dokázateľne toxicky. Ďalej nás zaujímalo, či sú zmeny v raste príčinou ovplyvnenia 

fyziologických procesov ako sú delenie, predlžovanie a diferenciácia buniek a či Ni 

spôsobuje defekty, ktoré sú charakteristické pre zmenu v homeostáze hormónov – stratu 

gravitropizmu. 

 

Materiál a metódy 

Rastliny sme pestovali 7 dní v ½ Murashige a Skoog (MS) agarovom médiu v Petriho 

miskách spôsobom popísaným v Lešková a kol. [8]. Po uplynutí tejto doby sme rastliny 

preniesli znova do ½ MS kontrolného média alebo do zvyšujúcich sa koncentrácií niklu 

uvedených v legendách obrázkov časti „Výsledky a diskusia“. Po 3 dňoch kultivácie sme 

rastliny otočili o 90º do horizontálnej polohy a každé 4 hodiny až do 24 hodín sme merali 

uhol sklonu hlavných koreňov. Uhly sklonu koreňov od pôvodnej polohy sme kvantifikovali 

v programe ImageJ. Pre mikroskopickú vizualizáciu intaktných koreňov sme rastliny 

pestovali 7 dní. Obrázky vznikli prostredníctvom optického mikroskopu Leica. V záujme 

kvantifikácie dĺžky koreňov sme rastliny kultivovali 10 dní. Dĺžky hlavných a bočných 

koreňov sme kvantifikovali pomocou softwaru WinRHIZO Pro V. 2009c. Po Kultivačná 

doba a popis metodiky gravistimulácie koreňov sú popísané v časti „Výsledky a diskusia“.  

 

Výsledky a diskusia 

Sledovali sme morfológiu koreňov rastlín Arabidopsis thaliana vystavených 

zvyšujúcim sa koncentráciám Ni. Z Obr. 1a je zrejmé, že dĺžka hlavných koreňov bola 

negatívne ovplyvnená od 80 µmol.dm-3 koncentrácie Ni, kde jej hodnoty klesli síce mierne, 

ale štatisticky významne. Pri najvyššej koncentrácii Ni (100 µmol.dm-3) sa dĺžka hlavných 

koreňov významne znížila, až o 59 % v porovnaní s kontrolou. Avšak dĺžka bočných koreňov 

ostala nezmenená aj pri najvyššej koncentrácii Ni (100 µmol.dm-3) (Obr. 1b). Znamená to, že 

rast hlavných koreňov je oveľa citlivejší na prítomnosť Ni ako rast bočných koreňov. Hlavný 

koreň a bočné korene sa síce podobajú anatomicky a morfologicky, ale zistenia naznačujú, že 

ich citlivosť na prítomnosť stresových faktorov sa odlišuje. Korene reagovali odlišnou 

citlivosťou aj na prítomnosť nadbytku Mn [8] alebo na nedostatok vápnika [2]. 

Dôvody kontrastnej citlivosti koreňov, až na niektoré výnimky (nedostatok P, N), nie 

sú doposiaľ známe. Je možné, že senzitivita koreňov na Ni spočíva v pokročilosti vývinového 
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štádia koreňov. Hlavný koreň je „starším“ orgánom, keďže je prítomný už počas 

embryogenézy rastlín, kým bočné korene sa vyvíjajú postembryonálne. Vývinovo staršie 

orgány sa javia byť citlivejšie na prítomnosť Ni ako mladšie orgány. Prípadne sa môže Ni 

prednostne akumulovať v hlavných koreňoch rastlín. 

 

 

a) b) 

  

 
Obr. 1. a) Dĺžka hlavných koreňov, b) priemerná dĺžka bočných koreňov rastlín A. thaliana vystavených 

zvyšujúcim sa koncentráciám Ni. HK – hlavný koreň, BK - bočné korene. V grafe sú uvedené aritmetické 
priemery so štandardnými odchýlkami. Písmená demonštrujú štatisticky významné rozdiely pri p<0,05. 

 
V snahe získať detailnejšie informácie o vplyve Ni na morfológiu hlavných koreňov, 

sme skúmali korene rastlín pod mikroskopom. Obr. 2 znázorňuje hlavné korene intaktných 

rastlín pestovaných v kontrolných podmienkach alebo vystavených nadbytku Ni. 

Šípky naznačujú výskyt prvých viditeľných koreňových vláskov, ktoré lemujú 

začiatok zóny diferenciácie buniek. Z polohy šípok je zrejmé, že na rozdiel od kontrolných 

rastlín, zóna diferenciácie buniek koreňov rastlín vystavených nadbytku Ni začína veľmi 

blízko pri koreňovej špičke. Z toho vyplýva, že negatívny vplyv Ni na rast hlavného koreňa 

spočíva v inhibícii delenia a/alebo predlžovania buniek. Kvantifikácia počtu deliacich 

a predlžujúcich sa buniek ďalej potvrdzuje negatívny vplyv Ni na obidva procesy 

(nepublikované výsledky). 

Hlavný koreň rastliny vystavenej Ni navyše vytvára záhyb, čo sa neprejavuje pri 

kontrolnej rastline (Obr. 2). Podobný fenotyp koreňov sa prejaví aj v mutantoch s defektom v 

gravitropizme koreňov [1], čo naznačuje, že Ni spôsobuje poruchu v gravitropickej odpovedi 

koreňov. 
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                            Kontrola          100 µmol.dm-3  

 
        Mierka: 1 mm 

 

 
Obr. 2. Snímka hlavného koreňa rastlín A. thaliana kultivovaných v kontrolných podmienkach a 

nadbytku Ni. Vybrala sa reprezentatívna snímka. Mierka má 1 mm. Červené šípky označujú začiatok zóny 
diferenciácie buniek.  

 
Túto hypotézy sme testovali vystavením rastlín gravistimulácii. Rastliny sme 

pestovali 3 dni vertikálne v kontrolných podmienkach alebo v podmienkach nadbytku Ni, 

a po uplynutí tejto doby sme ich otočili o 90 º do horizontálnej polohy. Každé štyri hodiny až 

do 24 hodín sme zaznamenávali uhol sklonu hlavného koreňa. Kým kontrolné rastliny do 24 

hodín dosiahli takmer 90º uhol sklonu od pôvodnej polohy, korene rastlín pestované 

v nadbytku Ni v čase významne zaostávali za kontrolou, a do 24 hodín dosiahli len 64º uhol 

sklonu (Obr. 3). Výsledky teda jednoznačne ukazujú, že Ni spôsobuje gravitropický defekt 

koreňov. 

 

 

 

 
Obr. 3 Vplyv Ni na gravistimuláciu koreňov A. thaliana. V grafe sú uvedené aritmetické priemery so 

štandardnými odchýlkami. ,*p<0,05**p<0,01***p<0,001 
 

1648



Znížená gravitropická odpoveď koreňov je často príčinou poruchy syntézy a/alebo 

transportu rastlinného hormónu - auxínu v koreňoch. Mutanty akropetálneho (v smere ku 

koreňovým špičkám) alebo bazálneho (v smere ku výhonkom) transportu auxínu sa 

vyznačujú stratou gravitropizmu koreňov (zhrnuté v Petrasek a Friml [9]). Preto by sme 

v budúcnosti chceli zistiť, či je negatívny vplyv Ni na rast a gravitropickú odpoveď koreňov 

dôsledkom interferencie Ni s transportom, prípadne syntézou auxínu. 

 

Záver 

V práci sme sledovali zmeny v morfológii koreňov rastlín Arabidopsis thaliana 

vystavených nadbytku Ni. Kým Ni neovplyvnil rast bočných koreňov, spôsobil významnú 

redukciu rastu hlavného koreňa. Inhibícia rastu bola spôsobená inhibičným vplyvom Ni na 

delenie a predlžovanie buniek. Ni navyše pôsobí negatívne na gravitropizmus koreňov. 
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Abstract 

Characteristics of chosen invasive plants species, their distribution and methods for their removal in the area 
of Special Nature Reserve "Carska Bara" (Serbia) 

If we draw an imaginary map of Serbia, the triangle of cities Belgrade, Novi Sad and Zrenjanin would 
contain the water surface of irregular shape in its centre. This area between the cities is known as Special Nature 
Reserve “Carska bara”. The position of the countries outside the EU in the field of nature and landscape protection is 
often very specific and difficult. The management problems of protected areas are results of the fact that they face 
financial and/or legal constraints. From that point of view, the issue of protected areas management in these countries 
should be of high interest and paid constant attention. 
 
Keywords: invasive plant species, spreading of invasive plant  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Špeciálna prírodná rezervácia (ŠPR) „Carska bara“ sa nachádza 17 km južne od mesta 

Zreňanin (Srbsko) a zahŕňa plochu vo výmere približne 4 800 ha. Predstavuje pozostatok 

niekdajšieho inundačného územia pozdĺž dolného toku rieky Begej, so zachovanými rozmanitými 

orografickými a hydrografickými formami a javmi. Na tomto chránenom území sú stanovené tri 

stupne ochrany, pričom prvý stupeň je najprísnejší. Územie charakterizuje veľká diverzita 

rastlinných a živočíšnych druhov s pestrou mozaikou barsko-močiarnych, lesných, lúčnych, 

stepných a slatinných ekosystémov, s rozmanitou a bohatou biotou a biotopmi mnohých 

endemických, subendemických a reliktných druhov panónskeho prostredia. Nachádza sa tu cca 

500 druhov rastlín, 239 druhov vtákov,  20 druhov rýb, ako aj 30 druhov cicavcov. 
Invázne druhy predstavujú veľkú záťaž pre toto územie, pretože sa veľmi rýchlo 

rozširujú, menia ekosystém a potláčajú autochtónne druhy. Pre tieto druhy v danom území sa 

neuplatňujú žiadne efektívne opatrenia na ich reguláciu a odstraňovanie. 

Rozširovanie druhov do nových oblastí začalo ešte v období migrácie germánskych 

a slovanských kmeňov, neskôr nasledoval objav a kolonizácia nových kontinentov. S rýchlym 

rozvojom technológií a lepším prepojením medzi štátmi a kontinentmi (doprava, cestovný ruch, 
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obchod a pod.) boli vytvorené podmienky pre šírenie rôznych organizmov, vrátane rastlín do 

oblastí, na ktoré by sa tieto druhy nikdy nedostali prírodnými cestami. 

Cieľom príspevku bola identifikácia a lokalizácia vybraných inváznych druhov rastlín na 

území ŠPR „Carska bara“, popísať existujúce spôsoby odstraňovania týchto druhov a navrhnúť 

environmentálne najvhodnejšie spôsoby odstraňovania pre konkrétne lokality daného územia. 

 

Materiál a metódy 

Terénny výskum bol realizovaný na území ŠPR „Carska bara“ (od marca do novembra 

2013), v rámci ktorého bolo zaevidovaných 14 inváznych druhov rastlín. Následne sme vybrali 

dva najrozšírenejšie druhy: Gleditsia triacanthos a Xanthium strumarium subsp. italicum, ktoré 

podľa [1] na Slovensku nie sú inváznymi druhmi. Zaznamenali sme ich presnú geografickú 

polohu pomocou GPS prístroja a vytvorili mapy rozšírenia týchto druhov. Následne sme navrhli 

najvhodnejšie spôsoby odstraňovania týchto druhov v území ŠPR „Carska bara“ pri zohľadnení 

ekologických nárokov každého druhu.  

 

Výsledky a diskusia 

Gledíčia trojt ŕňová (Gleditsia tiacanthos L.) 

Patrí do čeľade Caesalpiniaceae. Je to strom vysoký 20 až 45 m, s kužeľovitou až 

rozložitou korunou. Kôru má sivú až černastú. Na steble a konároch má mnohopočetné 

jednoduché alebo trojklanné, lesklé, silné, červenohnedé tŕne, dlhé viac ako 10 cm. Kvety sú dlhé 

okolo 7 mm a vytvárajú strapcovité súkvetia dlhé až 7 cm. Plody sú struky. Kvitne v máji až v 

júni. Sú opeľované hmyzom [2]. 

Gledíčia trojtŕňová (obr. č. 1) je jediný druh, ktorý sa vo vojvodinskej flóre intenzívne 

rozšíril na prírodné a antropogénne územia. Rastie vo vlhkých biotopoch, v stromoradiach, 

antropogénne pozmenených lesných biotopoch, nedávno vyrúbaných lesoch, mladých lesoch, 

najmä v lesoch listnatých. Do Európy je tento druh dovezený zámerne, vysádzaný bol v parkoch 

ako okrasná drevina. Prvýkrát bol zaznamenaný v Taliansku v roku 1712. Intenzívne vysádzanie 

tohto druhu ako živého plotu ho doviedlo k tomu, že sa začal spontánne šíriť aj do prírodných 

stanovíšť. Kvôli veľkým tŕňom sa im živočíchy vyhýbajú, a preto sa tento druh môže ľahko a 

rýchlo šíriť [3]. Má veľmi dobrú reprodukčnú schopnosť. 
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Rozšírenie druhu v ŠPR a návrh na jeho odstránenie: 

Na obrázku číslo 2 môžeme vidieť, že sa gledíčia trojtŕňová nachádza prevažne pozdĺž 

ochranných hrádzí, ako aj na lokalitách Tiganjica a Palenita greda. V prípade lokalít Tiganjica a 

Palenita greda, ktoré sa nachádzajú v prvom stupni ochrany navrhujeme mechanické opatrenia na 

odstraňovanie tohto druhu, ktoré sa majú pravidelne a často vykonávať. Na ostatných lokalitách 

navrhujeme kombinované mechanické a chemické opatrenia. Výhonky a stromy do 2 – 3 metrov 

výšky navrhujeme vykopávať. Pri aplikácii chemických látok je potrebné dbať na to, aby sa tieto 

nedostali do okolitého prostredia. 

 

 

Opatrenia na odstraňovanie:  

Mechanické resp. kombinované metódy: táto metóda je dosť náročná. Zahŕňa pravidelné 

strihanie, sekanie, pílenie, ktoré nepredstavuje veľmi efektívne riešenie. Aby odstraňovanie bolo 

účinnejšie, treba aplikovať herbicídy. Na ornej pôde sa rozširovanie tohto druhu môže 

kontrolovať hlbokou orbou a pravidelným obhospodarovaním. 

Chemické metódy: na poľnohospodárskej pôde, pasienkoch, v lesoch, na komerčných alebo 

priemyselných pozemkoch sa môžu aplikovať určité druhy herbicídov na odstraňovanie gledíčie 

Obr. 1. Gledíčia trojt ŕňová, foto: Juraj 
Litavský, lokalita: Tiganjica, november, 2013 

Obr. 2. Znázornenie výskytu gledíčie trojt ŕňovej 
na území ŠPR „Carska bara“ 
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trojtŕňovej. Napríklad fluroxypyr ako metyl heptyl ester (200 g/L) napr. Starane 200, ktorý sa 

môže aplikovať nanášaním na kmeň stromu (s obvodom do 20 cm) vo výške 45 cm od zeme 

alebo striekaním jedincov tohto druhu vysokých do 2 m. V prípade jedincov tohto druhu, ktoré 

majú väčší priemer kmeňa, sa môže aplikovať herbicíd – triklopyr ako Butoxyetyl ester (240 g/L) 

+ pikloram ako iso oktyl ester (120 g/L) napr. Access, ktorý sa nanáša na reznú plochu okamžite 

(v priebehu 15 sekúnd od urobenia rezu). Rez by mal byť čím bližšie k zemi [4]. 

 

Voškovník taliansky (Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) D. Löve) 

Patrí do čeľade Asteraceae. Je to jednoročná, širokolistá bylina, variabilnej výšky, 

niekedy až do 2 m. Má žltozelenú farbu a výraznú aromatickú vôňu, na dotyk je drsná. Plod je 

nažka. Kvitnú od júla do septembra. Plody sa roznášajú od augusta do októbra, a to: zoochórne, 

antropochórne a hydrochórne [3]. 

Voškovník taliansky (obr. č. 3) je často prítomný ako segetálny druh v okopaninách, v 

záhradách a sadoch, na zanedbaných plochách v rurálnych a urbánnych oblastiach. Jej častá 

prítomnosť a veľká škodlivosť potvrdzuje aj skutočnosť, že sa nachádza na zozname ekonomický 

škodlivých a inváznych burín v Srbsku [5]. 

Voškovník taliansky je silným konkurentom, preto môže spôsobiť významné straty 

výnosu plodín a okrem toho zaťažuje aj zber úrody a znižuje jej kvalitu [6]. 

Rozšírenie druhu v ŠPR: 

Na obrázku číslo 4 môžeme vidieť, že tento druh je rozšírený po celom modelovom 

území. Preto navrhujeme mechanické odstraňovanie tohto druhu v prvom stupni ochrany, a to na 

lokalitách Tiganjica, Velika greda, Mala greda a Palenita greda, pričom sa majú odstraňovať pred 

kvitnutím. Opatrenia by sa mali vykonávať niekoľkokrát ročne. 

Na lokalitách v druhom a treťom stupni ochrany sa môžu aplikovať chemické látky, napr. 

na miestach, kde je orná pôda, okrem lokalít, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodných tokov. Na 

pasienkoch by sa nemali aplikovať herbicídy, aby nedošlo k otráveniu hospodárskych zvierat. 

Opatrenia na odstraňovanie: 

Mechanické metódy: Podľa [7] mladé rastliny tohto druhu sú schopné ľahko sa regenerovať z 

nižších uzlov po pošliapaní, strihaní alebo iným spôsobom poškodenia. Plody na starších 

rastlinách alebo výhonkoch, ktoré boli vyseknuté alebo poškodené, budú pokračovať zrieť v 

prípade, že k oplodneniu došlo pred poškodením.  

1653



 

Fyzické odstraňovanie rastlín, a to vytrhávaním alebo okopávaním je efektívne, ak sa 

vykonáva pred kvitnutím. Pokiaľ je už po vývoji semien, rastliny by sa mali opatrne odstrániť, 

tak aby sa neuvoľnili plody a hromadne zapáliť. Kontrolované spaľovanie – predstavuje účinnú 

metódu na ničenie semien voškovníka talianskeho, ale sa zriedka používa na tento účel. Táto 

metóda by sa mohla uplatňovať v treťom stupni ochrany sledovaného územia (napr. na ornej 

pôde) pričom treba brať do úvahy aby sa nerušili organizmy žijúce v okolí napr. počas hniezdenia 

vtákov, výchove mláďat a pod. 

Biologické metódy: Existuje veľké množstvo publikácií viazaných na biologické odstraňovanie 

tohto druhu. Podľa [8] Oedopa sp. nr. capito (Diptera) je pravdepodobne jediným druhom hmyzu 

vhodným štúdie, ako potenciálny druh na reguláciu voškovníkov. Oedopa je zameraný na 

požieranie len druhov z rodu Xanthium.  

Chemické opatrenia: Existuje veľké množstvo rôznych chemických prípravkov na odstraňovanie 

tohto druhu, ako sú: 2,4 – D amin, Dicamba (Banvel), Bromoxynil (Buctril, Brominal) a mnoho 

ďalších. Herbicídy možno aplikovať rovnomerne (plošne) pri napadnutí väčšieho územia alebo 

bodovo striekaním jednotlivých rastlín.  

Obr. 4. Znázornenie výskytu voškovníka 
talianskeho na území ŠPR „Carska bara“ 

Obr. 3. Voškovník taliansky, foto: Juraj Litavský, 
lokalita: Perleska bara, október 2013 
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Záver 

Dané druhy sa vyskytujú najmä v pásme zaplavovaných lesov v bezprostrednej blízkosti 

vodných tokov a poľných ciest, ako aj na pasienkoch, ktoré sú nadmerne spásané a patria medzi 

základné centrá rozširovania inváznych druhov rastlín. Väčšina druhov zaznamenaných pozdĺž 

pobrežia Starého Begeja sa sem dostala vodnými tokmi z okolitých oblastí pozdĺž riek Begeja 

a Tisy.  

Šírenie inváznych druhov vnútri rezervácie je jeden z najvýznamnejších faktorov 

ohrozenia predmetu ochrany daného chráneného územia. Najviac sú ohrozené ekosystémy 

lužných lesov a vlhké lúky, ktorých plocha sa neustále zmenšuje z dôvodu agresívneho šírenia 

inváznych druhov rastlín. Preto je potrebné čím skôr začať s odstraňovaním týchto druhov. 

Overené spôsoby odstraňovania gledíčie trojtŕňovej sa uplatňujú v Queenslande 

(Austrália), pričom sa používajú mechanické a chemické metódy v kombinácii s pravidelným 

udržiavaním územia (obhospodarovanie pôdy). Aplikácia týchto metód v Srbsku nie je známa. 

Voškovník taliansky sa v Srbsku zvyčajne odstraňuje na poľnohospodárskych pozemkoch 

a to aplikáciou vybraných herbicídov v kombinácii s mechanickými spôsobmi odstraňovania 

(napr. orbou, kosbou). Biologické metódy odstraňovania tohto druhu s pozitívnymi výsledkami 

sú známe len v Indii.  
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Abstract 

Physico-chemical characterization of selected industrially polluted soils and sediments of Western 
Slovakia 

Monitoring of heavy metals in the soils and sediments is an important to prevent penetration of these 
xenobiotics into the food chain. The major aim of this work  was the mapping, physico-chemical characterization 
of soils (Smolenice – S, Bošany – B) and sediments (Horné Orešany – HO) from a variety industrially polluted 
sites. Samples were characterized by determination of pH, cation exchange capacity (CEC), surface area (SA), 
carbonates (CaCO3), total organic carbon (TOC) and chromium (Cr), cadmium (Cd), cobalt (Co), lead (b) and 
zinc (Zn) total concentrations. In the case of sampling site B contents of Cd, Co, Cr, Hg, Pb and Zn in 
earthworms (Lumbricus terrestris) were determined. Physico-chemical characterization pointed to a weakly 
alcaline character of all samples. Determination of CEC showed the comparability of samples B1 and B2, which 
is closely correlated with the location of sampling. CaCO3 contents ranged from 0.4 to 6.6%. The total contents 
of Cd, Co, Cr, Pb and Zn in soil and sediment samples increased in order HO < S < B. Concentrations of studied 
metals in animal tissues demonstrated the important position Annelids as bioindicators of soil pollution. The 
results reveal the need for remediation application to reduce the metal mobility. 
 

Keywords: soil; contaminant; heavy metals; cation exchange capacity; Lumbricus terrestris  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôda je mimoriadne zložitou časťou suchozemských ekosystémov [1], v ktorej sa 

nachádza nespočetné množstvo rôznorodých organizmov. Predstavuje nielen heterogénny 

systém rastu koreňových systémov rastlín, ale aj prostredie mnohých biologicko-chemických 

procesov ako transformácie, syntézy a rozkladu širokého spektra látok. Je zrejmé, že pôdny 

systém veľmi senzitívne reaguje na vonkajšie vplyvy a obsah niektorých zložiek prostredia 

(napr. ťažké kovy). Následné zmeny v pôdnych vlastnostiach majú vplyv na biologickú 

dostupnosť a chemickú formu kovov [2] Toxicita voľných foriem týchto xenobiotík sa 

prejavuje najmä ich adsorpciou rastlinami, akumuláciou pôdnymi organizmami, penetráciou 

do pôdneho systému a následne do podzemnej vody [3]. Hlavnými zdrojmi kontaminácie 

pôdnej matrice ťažkými kovmi (Pb, Cd, Zn, Cr, Co) sú najmä priemyselné aktivity, banská 

činnosť a nezabezpečené skládky odpadov [4]. Rozmach priemyselnej činnosti spôsobil 

rovnako nárast miest, ktoré môžeme označiť ako tzv. zaťažené oblasti. Monitorovanie 

takýchto miest predstavuje veľmi dôležitý prístup pre možnú revitalizáciu prostredia a najmä 
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zabránenia vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca. Následným krokom je výber 

a aplikácia vhodnej remediačnej technológie, ktorá slúži ako nástroj pre zníženie mobility 

(imobilizácia) resp. koncentrácie (fytoremediácia) mobilných foriem kovov v pôdnej matrici.  

Hlavnou témou tejto práce je vytypovanie potenciálnych, ťažkými kovmi 

kontaminovaných oblastí a fyzikálno-chemická charakterizácia vzoriek odobratých pôd 

a sedimentov. Práca predstavuje prvú časť remediačnej štúdie a predurčuje využitie pôdnych 

vzoriek pre testovanie potenciálnych pôdnych aditív (biouhlie) ako imobilizačných nástrojov.   

 

Materiál a metódy 

Odber a spracovanie pôdnych vzoriek 

Pre realizáciu experimentálnej časti práce sme vlastným odberom z troch lokalít získali 

vzorky sedimentov (HO1, HO2) a  vzorky pôd (S1, S2, B1, B2). Podmienky odberu 

uvádzame v Tab. 1.  

Lokality odberu sme zvolili na základe štúdia a hypotézy možnej kontaminácie 

v oblastiach zaťažených priemyselnou aktivitou. Vzorky boli po odbere zbavené zvyškov 

rastlinného materiálu, vysušené pri laboratórnej teplote a zhomogenizované. Po preosiati sme 

získali požadovanú frakciu  < 2 mm. Pre lepšiu reprezentatívnosť vzorky sme uskutočnili 

kvartovaciu metódu pred každou analýzou.  

 

Tab. 1. Študované pôdne vzorky. 
Miesto odberu Označenie Súradnice  Pôdny typ Hĺbka odberu 
Horné Orešany 

HO1 
17°40'57'' E 
48°47'04'' N 

dnový sediment 
(potok) 

horizont A  
(0-20 cm) 

Horné Orešany 
HO2 

17°40'59'' E 
48°47'04'' N 

dnový sediment 
(potok) 

horizont A  
(0-20 cm) 

Smolenice 
S1 

17°43'45'' E 
48°48'65'' N 

hnedozem 
a regozem 

horizont A  
(0-20 cm) 

Smolenice 
S2 

17°43'14'' E 
48°48'67'' N 

hnedozem 
a regozem 

horizont A  
(0-20 cm) 

Bošany 
B1 

18°14'20'' E 
48°34'26'' N 

hnedozem 
a fluvizem 

horizont A  
(0-20 cm) 

Bošany 
B2 

18°14'24'' E 
48°34'38'' N 

hnedozem 
a fluvizem 

horizont A  
(0-20 cm) 

 

 

Odber biologických vzoriek dážďovky zemnej (Lumbricus terrestris) 

V prípade lokalít B1 a B2 sa nám podarilo získať vzorky dážďoviek zemných, ktoré boli 

následne po odbere zbavené prebytočných pôdnych častíc (vyprázdnenie tráviaceho traktu), 

premyté v deionizovanej vode a vysušené do konštantnej hmotnosti. 

 

1657



Použité chemikálie 

Všetky roztoky boli pripravované v deionizovanej vode (< 0.05 µS . cm-1) s použitím 

komerčne dostupných chemikálii čistoty p.a. Pre stanovenie pôdnej reakcie bol použitý  

1 mol . dm-3 KCl. Pre stanovenie katiónovej výmennej kapacity boli použité nasledovné 

reagenty: 0.1 mol . dm-3 BaCl2; 0.025 mol . dm-3 BaCl2; 0.02 mol . dm-3 MgSO4. Na stanovenie 

uhličitanov bola použitá HNO3 (1:1). Pre stanovenie veľkosti sorpčného povrchu sme použili 

roztok 0.1 mol . dm-3 NaOH (pH 4.0). Pre stanovenie organického uhlíka sme použili 

nasledovné roztoky: 1 mol · dm-3  K2Cr2O7; koncentrovaná H2SO4; koncentrovaná H3PO4; 

NaF; 0.5 mol · dm-3 (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O.  

 

Charakterizácia vzoriek 

Stanovenie série vybraných kovov (Cd, Co, Cr, Pb, Zn) v nami študovaných vzorkách pôd 

a sedimentov sme realizovali metódou röntgeno-fluorescenčnej analýzy použitím prístroja  

X-LAB 2000, SPECTRO, Nemecko. Pre stanovenie aktívnej a výmennej pôdnej reakcie, 

ktorá je daná vzájomným pomerom aktivít vodíkových (H+ resp. H3O
+) a hydroxylových 

(OH-) iónov v pôdnom roztoku sme vychádzali z [5] pre analýzu pôdy (H20 a KCl metóda). 

Pre zistenie katiónovej výmennej kapacity (CEC) sme využili modifikovanú BaCl2 metódu 

podľa [6] a [7]. Pri stanovení obsahu uhličitanov sme vychádzali z [8]. Stanovenie veľkosti 

sorpčného povrchu častíc (SSA, z angl. specific surface area) sme uskutočnili titračnou 

metódou roztokom NaOH podľa modifikovaného postupu [9]. Na stanovenie organickej 

hmoty v pôde (TOC) bola použitá Walkley-Black titračná metóda [10]. Pre stanovenie 

celkového obsahu ťažkých kovov (Cd, Co, Cr, Hg, Pb, Zn) v tkanivách dážďoviek zemnej 

bola využitá metóda HNO3 mikrovlnného rozkladu (Multiwave MW 3000, Anton Paar 

GmbH, Rakúsko) a následného stanovenia pomocou GFAAS (Shimadzu AA-7000, USA) 

a SCP (EcaFlow 150, Istran, Slovensko).  

 

Výsledky a diskusia 

Fyzikálno-chemická charakterizácia pôdnych vzoriek 

V Tab.2. uvádzame základné fyzikálno-chemické vlastnosti vzoriek pôd a sedimentov. 

Stanovenie pH pomocou H2O a KCl poukázalo na slabo zásaditý charakter vzoriek. Aktívne 

a výmenné pH klesalo v poradí HO2 > HO1 > B2 > B1 > S1 > S2. Najvyššie hodnoty 

katiónovej výmennej kapacity (CEC) stanovené metódou pomocou BaCl2 boli zistené pre 

vzorky B1 (16.44 cmol · kg-1) a B2 (16.99 cmol · kg-1).  
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Tab. 2. Základné vlastnosti vzoriek sedimentov a pôd. 
 HO1 HO 2 S1 S2 B1 B2 

pHH2O 7.9 8.0 7.2 7.1 7.6 7.7 
pHKCl 7.4 7.5 6.5 6.3 7.1 7.1 

CEC [cmol · kg-1] 15.36 10.46 13.17 14.26 16.44 16.99 
CaCO3  [%] 2.10 2.87 1.10 0.47 3.35 6.60 
TOC [%] 9.73 9.66 8.50 8.48 8.02 6.92 

SA [m2 . g-1] 20.6 35.8 42.2 40.6 43.8 50.2 
Cr [mg . kg-1] 65 48 65 67 161 360 
Cd [mg . kg-1] ˂ 0.5 ˂ 0.5 ˂ 0.5 ˂ 0.5 ˂ 0.5 1.1 
Co [mg . kg-1] 9 7 10 8 10 9 
Zn [mg . kg-1] 74 56 97 91 98 155 
Pb [mg . kg-1] 29 21 43 44 37 40 

 

Z Tab. 2. je zrejmé, že hodnoty CEC korelujú s obsahom uhličitanov vo vzorkách. Pri 

hodnotách CEC pôdy v rozmedzí 11 - 20 cmol · kg-1 je charakteristická optimálna schopnosť 

 vymieňať a udržiavať živiny v koreňovej sústave [11]. Obsahy uhličitanov vo vzorkách 

skúmaných pôd boli stanovené v rozsahu 0.47 – 6.6 %. Hodnoty celkového organického 

uhlíka (TOC) poukázali na vyššie obsahy vo vzorkách sedimentov v porovnaní s pôdnymi 

vzorkami. Je zrejmé, že na obsah TOC má významný vplyv rovnako pôdny typ ako aj miesto 

odberu. V prípade vzoriek B1 a B2 sme zistili signifikantný rozdiel v obsahu TOC v závislosti 

od využitia pôd (B1 - orná pôda, B2 - ostatná pôda). Stanovením veľkosti povrchov pôdnych 

častíc (SA) sme zistili stúpajúcu tendenciu v poradí  HO1 < HO2 < S2 < S1 < B1 < B2. 

Rozdiely v hodnotách SA úzko súvisia s obsahom jednotlivých mineralogických zložiek pôd 

a sedimentov [12]. Pre charakterizáciu a monitorovanie obsahu ťažkých kovov v pôdnych 

vzorkách a sedimentoch sme uskutočnili röntgeno-fluorescenčnú analýzu (RFA). RFA 

poukázala na koncentrácie Cd vo vzorkách HO1, HO2, S1, S2 a B1 nižšie ako ˂ 0.5 mg · kg-1. 

Vzorka B2 získaná z areálu priemyselného závodu obsahovala Cd v koncentrácii 1.1  

mg · kg-1, čo predstavuje viac ako 57 % prekročenie povoleného limitu pre výskyt Cd v pôde 

(0.7 mg · kg-1). Obsah Co bol v rozmedzí 7 - 10 mg · kg-1. Obsah zinku takmer vo všetkých 

vzorkách bol pod limitný obsah < 150 mg · kg-1. Mierne prekročenie limitu sme zaznamenali 

iba v kritickej vzorke B2. Obsah olova vo všetkých vzorkách bol prípustný v rozmedzí  

21 - 44 mg · kg-1, čo je pod limitnou hodnotou [13]. Obsah Cr sa pohyboval v rozmedzí  

48 - 67 mg · kg-1  pre vzorky sedimentov OH1 a OH2 ako aj pôdnych vzoriek S1 a S2. 

V prípade vzorky B1 došlo k významnému prekročeniu limitnej koncentrácie (70 mg · kg-1) 

o 91 mg · kg-1  a v prípade B2 až o  292 mg · kg-1. Je zrejmé, že vysoký obsah chrómu 

v týchto vzorkách úzko koreluje s pôvodom kontaminácie resp. druhu priemyselného odvetvia 

v mieste odberu. [14] vo svojej práci upozorňuje na vysoký obsah Cr v priemyselne 

zaťažených oblastiach Slovenska. 
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Stanovenie obsahu kadmia v dážďovkách zemných 

Pre posúdenie vplyvu obsahu ťažkých kovov na biosféru resp. ich akumulácia v 

živých organizmoch prítomných v pôdnom systéme, sme z kritických odberových miest B1 

a B2 odobrali vzorky dážďoviek zemných.  
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Obr. 1. Celkové koncentrácie Cd, Co, Cr, Hg, Pb, Zn (mg · kg-1) v mineralizátoch tkanív dážďoviek 

zemných odberových miest B1 a B2 stanovené pomocou GFAAS a SCP.  
 

 

Po rozklade biologických vzoriek pomocou HNO3 mikrovlnnej metódy sme 

realizovali stanovenie celkového obsahu ťažkých kovov (Cd, Co, Cr, Hg, Pb, Zn). 

Z porovnania Obr. 1. je zrejmé, že dážďovky odobraté z oblasti B1 obsahujú nižšie 

koncentrácie všetkých sledovaných kovov. Stanovenia preukázali koncentrácie 3.39 ± 0.11 

mg · kg-1 (Cd) 2.54  ± 0.08 mg· kg-1 (Co), 6.01 ± 0.04 mg · kg-1 (Cr), 160.28 ± 18.21  

mg · kg-1 (Zn), 5.41 ± 0.14 mg · kg-1 (Hg) a 3.11 ± 0.15 mg · kg-1 (Pb). Je zrejmé, že 

dážďovky zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti bioindikácie a veľmi senzitívne reagujú na 

prítomnosť ťažkých kovov v pôdnej matrici. Zistené koncentrácie poukazujú na významné 

riziko vstupu cieľových xenobiotík do potravového reťazca. Rovnako korelujú s miestom 

odberu ako v prípade pôdnych vzoriek. Uvedeným spôsobom stanovili obsah ťažkých kovov 

(Cu, Zn, Cd, Pb) v tkanivách dážďoviek obyčajných [15]. 

 

Záver 

Predložená práca je prvou časťou rozsiahleho štúdia monitorovania priemyselnými 

aktivitami zaťažených oblastí s následnou aplikáciou potenciálnych pôdnych prídavkov 

(biouhlie, zeolity, alginity) pre zníženie mobility ťažkých kovov. Štúdia porovnáva základné 
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fyzikálno-chemické vlastnosti pôd a riečnych sedimentov z troch lokalít západného Slovenska 

so zameraním sa na obsah vybraných ťažkých kovov (Cd, Co, Cr, Pb, Zn). Vzorky 

sedimentov preukázali nižšie koncentrácie kovov v porovnaní s pôdnymi vzorkami. 

Porovnanie pôdnych vzoriek S a B poukázalo na vyššie koncentrácie kovov najmä Cr 

v prípade vzoriek získaných z objektu priemyselného závodu. Koncentrácie kovov (Cd, Co, 

Cr, Hg, Pb, Zn) v tkanivách dážďoviek zemných boli vyššie v prípade B2 ako B1. Biologická 

akumulácia ťažkých kovov v obrúčkavcoch poukázala na ich dôležité postavenie v systéme 

bioindikátorov životného prostredia.   
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Abstrakt 

Bat boxes as an alternative shelter for bats in the housing estate Dlhé diely in Bratislava (their 
parameters, location and occupancy). 

The article discusses the possibilities of alternative shelters for bats, given the loss of their original 
hiding places due to the thermal insulation of prefabricated tower blocks. The aim was to found out where are 
bat-boxes in investigated area localized, characterized their parameters (age, size type, amount, opening type, 
high, orientation) and through the evening observations found out if they are occupied by bats. Totally, 61 bat-
boxes were investigated and in 3 of them also occurrence of bats was recorded. 
 

Keywords: Chiroptera; Dlhé diely; bat-boxes; insulation; availability 

 

Úvod a cieľ 

 Netopiere sú stálou súčasťou našej pôvodnej fauny, ktorá v procese synantropizácie sa 

k nám dostala do bližšieho kontaktu ako tomu bolo dávnejšie. Pôvodné úkryty netopierov boli 

predovšetkým jaskynné priestory, skalné štrbiny, dutiny v starých stromoch alebo priestory 

pod kôrou stromov. Mnohé z našich druhov netopierov ale využívajú v súčasnosti aj rôzne 

úkryty v ľudských stavbách [1]. 

Osídľovaním úkrytov, ktoré sa nachádzajú v panelových domoch netopiere priamo 

reagujú na úbytok ich prirodzených úkrytov [2]. Priestory v panelových domoch im môžu 

pripomínať ich pôvodné úkryty [3]. Častokrát sú tieto priestory temperované teplom, ktoré 

uniká z bytov a vytvára tak pre netopiere vhodné mikroklimatické podmienky [2]. 

V niektorých prípadoch sa vyskytne problém, že obyvatelia zatepľovaného domu 

nechcú netopiere vo svojej blízkosti, či už je to z hľadiska ľudskej nevedomosti a často aj 

predsudkov voči ním. Netopierom sú počas zatepľovania panelových budov ich pôvodné 

úkryty v týchto miestach zničené, alebo je im zabránený vstup do úkrytu. Metóda osádzania 

búdok pre netopiere slúži ako náhrada za ich zničené úkryty [4]. 

Cieľom výskumu bolo získať údaje o lokalizovaní všetkých búdok pre netopiere, ktoré 

boli inštalované na jednotlivých panelových domoch na sídlisku Dlhé diely (Bratislava, k. ú. 

Karlova Ves) počas rekonštrukcií spojenými najmä so zatepľovacími prácami, 

charakterizovať a porovnať vybrané parametre jednotlivých búdok, ako aj zistiť, aká je ich 

obsadenosť netopiermi.  
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Charakteristika územia 

Sídlisko Dlhé diely je jednou z 9 podoblastí mestskej časti Karlova Ves, ktorá je 

lokalizovaná v západnej časti Bratislavy, v okrese Bratislava IV. Celková rozloha k. ú. 

Karlova Ves je vyše 1100 ha. Južnú hranicu mestskej časti tvorí rieka Dunaj. Na západnej a 

juhozápadnej strane vytvára hranicu okraj Jezuitských lesov a Kráľovho vrchu, ktoré spadajú 

pod komplex Devínskej Kobyly. Východná hranica vedie cez údolie potoka Vydrica a 

zasahuje až po južné úpätie bratislavskej oblasti Mestská hora. Výškové rozpätie m. č. 

Karlova Ves je od 134 m n. m. (breh Dunaja) až do 264 m n. m. (vrch Nad Sitinou) [5].  

Sledované územie sa nachádza v nižnej oblasti, na predhorí CHKO Malé Karpaty. 

Orientácia územia je na južnú stranu. V minulosti sa tam nachádzali ovocné sady, záhrady 

a vinohrady. V 80. rokoch minulého storočia sa v tejto oblasti bola realizovaná komplexná 

výstavba infraštruktúry panelových domov, v rámci ktorej sa realizovala aj výstavba sídliska 

Dlhé diely. Na sídlisku Dlhé diely sú vystavané najmä panelové domy s výškou do 9 podlaží. 

 

Výskyt netopierov v k. ú. Karlova Ves 

Netopiere (Chiroptera) patria k živočíchom, ktoré sa pravidelne vyskytujú aj v 

urbanizovanom prostredí. V budovách na území bratislavskej mestskej časti Karlova Ves bola 

v rokoch 1996–2015 zaznamenaná prítomnosť nasledovných druhov netopierov [6]: Eptesicus 

serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus 

austriacus a Vespertilio murinus (obr. 1). Od roku 2007 sa začína častejšie objavovať aj 

Hypsugo savii [Lehotská unpubl.]. V prípade prvých štyroch spomínaných druhov boli zistené 

aj početnejšie kolónie v štrbinách panelových domov, ostatné druhy boli zistené iba v rámci 

náhodných záletov do vnútorných priestorov budov [7]. Okrem toho sa tu na niekoľkých 

lokalitách realizoval aj výskum letovej aktivity netopierov prostredníctvom ultrazvukových 

detektorov [6, 8], v rámci ktorého bol okrem už spomínaných druhov (E. serotinus, N. 

noctula, P. pipistrellus, P. pygmaeus) zaznamenaný aj Nyctalus leisleri. V neskorom 

jesennom období sú na viacerých miestach (predovšetkým otvorené priestranstvá na sídlisku 

Dlhé diely) pravidelne zachytiteľné sociálne hlasy Vespertilio murinus [9]. Celkovo tak bolo 

doteraz v k. ú. Karlova Ves zaznamenaných 8 druhov netopierov. Napriek tomu, že v 

nálezoch netopierov v budovách Bratislavy má výraznú prevahu V. murinus [10], v rámci 

sídliska Dlhé diely dominoval N. noctula [6]. Je to druh, ktorý môžeme považovať za najviac 

ohrozený v súvislosti rekonštrukciami budov na sídliskách vo väčších mestách [11]. Priamo 

na sídlisku Dlhé diely bolo v rokoch 1996–2002 známych viacero zimných kolónií tohto 

druhu [9, 12] a riešená problematika jeho výskytu v panelových domoch [13, 14]. 
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Materiál a metódy 

Výskum obsadenosti búdok netopiermi bol realizovaný v období od októbra roku 2012 

až do konca februára v roku 2015. Výskum prebiehal nepravidelne, v závislosti od počasia a 

predpokladanej aktivity netopierov. 

Samotnému výskumu obsadenosti jednotlivých búdok netopiermi predchádzalo 

zmapovanie a inventarizácia búdok, ktoré boli na sídlisku Dlhé diely postupne inštalované 

počas rekonštrukčných prác súvisiacich so zatepľovaním budov. Umiestnenia búdok boli 

zaznačené do podkladovej mapy.  

Metodika výskumu bola založená na vizuálnom sledovaní búdky na konkrétnej 

lokalite vo večerných hodinách. Výskum začínal pol hodinu pred západom Slnka a končil sa 

pol hodinu po západe Slnka, v prípade dobrých svetelných podmienok aj s dlhším trvaním. 

Do podkladovej mapy s vyznačenými umiestneniami búdok boli zaznačené miesta 

aktivity netopierov. Za obsadenosť búdky bolo považované vletenie alebo vyletenie netopiera 

z búdky, prípadne zvukové prejavy sociálnych hlasov netopierov. Pri sledovaní búdok bol 

využívaný ďalekohľad (10x50), dáta boli spracované v programe Microsoft Excel, 

vizualizácia bola vyhotovená v programe Google Earth. V tabuľke 1 bola výška umiestnenia 

búdky definovaná výškou poschodia, kde sa nachádzala. 

 

Výsledky a diskusia 

Lokalizácia búdok pre netopiere a ich charakteristika 

 Búdky pre netopiere sa na sídlisku Dlhé diely začali inštalovať v decembri v roku 

2011 v rámci projektu LIFE Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v 

budovách na Slovensku. V záujmovom území sa do februára 2015 osadilo na panelové domy 

celkovo 61 búdok na sedemnástich lokalitách (obr. 1). Používali sa tri typy búdok s 

označením MAXI-A (s rozmermi 100 x 50 x 8 cm, s vletovým otvorom kruhového tvaru), 

MAXI-B (tiež s rozmermi 100 x 50 x 8 cm, ale vletové otvory sú obdĺžnikového tvaru) a 

MINI-B (s rozmermi 50 x 30 x 8 cm a vletovým otvorom obdĺžnikového tvaru). Tieto búdky 

sú zhotovené z extrudovaného polystyrénu, s hrúbkou rovnakou ako má štandardný typ 

izolačného panelu využívaného pri zatepľovaní, takže búdka presne zapadne do zateplenia a 

po povrchovej úprave rovnakej ako celá nová fasáda panelového domu je vidno iba vletové 

otvory búdky. Veľkostné parametre búdok boli zvolené tak, aby vyhovovali predovšetkým 

väčším druhom netopierov (najmä Nyctalus noctula). Odhadovaný počet netopierov, ktoré sa 

zmestia do jednej búdky typu MAXI-A, resp. MAXI-B je 50 jedincov, v prípade búdky typu 

MINI-B je 25 exemplárov. 
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 V tab. 1 sú uvedené lokality, kde sa nachádzajú búdky inštalované pre netopiere v 

rokoch 2011–2014. Lokality sú zoradené podľa dátumu osadenia búdok. Ku každej lokalite je 

dostupný aj dátum zateplenia budovy, kde sa búdka nachádza, počet búdok a typ búdok, 

rovnako aj orientácia búdky voči svetovým stranám a výška umiestnenia búdky. Najčastejšie 

osádzanou búdkou bol typ MAXI-B v celkovom počte 38 búdok, menej často typ MINI-B v 

počte 21, a najmenej búdky typu MAXI-A v počte 2 kusy.  

Podľa [15] je optimálne umiestnenie búdky minimálne 3 metre nad zemou a rovnako 

je dôležitá aj orientácia búdok (optimálne na juhovýchodnú až juhozápadnú stranu). Táto 

orientácia napomáha vďaka zahrievaniu slnečnými lúčmi počas dňa udržať v búdke potrebné 

mikroklimatické podmienky. Na sídlisku Dlhé diely sú jednotlivé búdky inštalované vo výške 

15–39 m nad zemou (tab. 1), zväčša v závislosti od výšky domu, ale vždy v hornej polovici 

jeho výšky. Z hľadiska orientácie je na optimálnej strane – juhovýchod až juhozápad [15] 

umiestnených 49 % inštalovaných búdok. Všetky ostatné sú orientované na severozápad. 

 

Obr. 1. Umiestnenie búdok a nálezy výskytu netopierov na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. 
Čierne body sú miesta nálezov netopierov v rokoch 1996–2015 [9, Lehotská unpubl.], červené body znázorňujú 

miesta umiestnenia búdok pre netopiere a zelené body sú miesta obsadených búdok netopiermi. 
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Tab. 1. Parametre búdok pre netopiere, umiestnených na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. 
 

Č. 
Názov lokality  

(ulica, čísla vchodov) 
Dátum 

zateplenia 
Počet a typ 

búdok 
Orientácia 

búdok 
Výška umiestnenia 

búdky 
1. Veternicová 8–10 december 2011 2x MAXI-B 180° J 39 m 
2. Hany Meličkovej 7–9 apríl 2012 4x MAXI-B 138° JV 27 m 
3. Hany Meličkovej 10–12 apríl 2012 1x MAXI-B 168° JV 25,5 m 
4. Veternicová 13–19 máj 2012 2x MAXI-A 248° JZ 24 m 
5. Beniakova 24–34 máj 2012 4 x MAXI-B 358° SZ 24 m 
6. Hlaváčiková 25–33 Jún 2012 3x MINI-B 102° JV 24 m 
7. Jána Stanislava 39–47 Júl 2012 2x MAXI-B 299° SZ 27 m 
8. Hlaváčiková 2 september 2012 4x MAXI-B 264° JZ 27 a 39 m 
9. Jána Stanislava 49–55 október 2012 2x MAXI-B 302° SZ 21 m 
10. Hlaváčiková 16–18 máj 2013 4x MAXI-B 314° SZ 18 m 
11. Nad Lúčkami 45–55 Jún 2013 6x MAXI-B 192° JZ 27 m 
12. Majerníkova 8–12 Júl 2013 2x MAXI-B 176° SZ 21 a 24 m 
13. Ľ. Fullu 30–38 Júl 2013 4x MAXI-B 186° JZ 21 m 

14. Jamnického 10 august 2013 6x MINI-B 176° SZ 
15, 18, 21, 24 a 

 27 m 
15. Majernikova 36–40 október 2013 4x MINI-B 190° JZ 24 m 

16. Jána Stanislava 29–37 august 2014 
2x MAXI-B, 
3x MINI-B 

149° SZ 18 a 24 m 

17. Jána Stanislava 19–27 august 2014 
1x MAXI-B, 
5x MINI-B 

322° SZ 24 m 

 

Obsadenosť búdok pre netopiere 

Podľa vopred stanovenej metodiky sa sledovala aktivita netopierov v blízkosti 

netopierích búdok a prípadná obsadenosť týchto búdok netopiermi. Do februára 2015 boli 

potvrdené tri lokality na sídlisku Dlhé diely, kde boli umiestnené búdky pre netopiere a boli 

nimi aj obsadené. Búdka umiestnená na ulici Hany Meličkovej č. 10–12, ktorá bola osadená v 

apríli roku 2012, bola obsadená netopiermi po 11 mesiacoch od osadenia búdky. Búdka na 

Beniakovej ulici č. 24-34, osadenej v máji 2012 bola obsadená netopiermi po 23 mesiacoch 

od jej nainštalovania a búdka na Hlaváčikovej č. 2 – búdka inštalovaná v septembri 2012 bola 

obsadená netopiermi po 26 mesiacoch od inštalácie.  

Pri výskume obsadenosti drevených búdok netopiermi sa zistilo, že tieto búdky bývajú 

obsadzované netopiermi do jedného až dvoch rokoch od inštalácie [16]. Je predpoklad, že 

trend obsadzovania búdok netopiermi bude narastať v dôsledku znižovania možností úkrytov 

v dôsledku zatepľovania budov, v ktorých doteraz netopiere nachádzali vhodné úkryty [4]. 

 

Záver 

Počas výskumu realizovaného v rokoch 2012–2015 bola na sídlisku Dlhé diely v 

Bratislave sledovaná obsadenosť špeciálnych búdok pre netopiere, ktoré boli inštalované na 

panelové domy súbežne s ich zatepľovaním. Zo 61 sledovaných búdok sa obsadenosť 

netopiermi podarilo zistiť v 3 prípadoch. Z výsledkov vyplýva, že má zmysel osádzať búdky 
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pre netopiere ako alternatívne úkryty, nakoľko netopiere ich postupne obsadzujú a je 

predpoklad, že do budúcnosti bude mať trend ich osídľovania stúpajúcu tendenciu. Na 

sídlisku Dlhé diely je len otázkou času, kým netopiere obsadia aj ďalšie búdky. 
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Abstract 

Chiropterological research of the exploration gallery in Jablonica (Malé Karpaty Mts.).  
The Malé Karpaty Mts. belongs to the relatively well chiropterologically explored orographic parts of 

Slovakia. In this article we present the results of the chireptological research in the exploring gallery situated in the 
limestone quarry about 2.5 km east of the village Jablonica. During the three years monitoring of the hibernating 
bats in this gallery following bat species were identified Rhinolophus ferrumequinus, Rh. hipposideros, Myotis 
myotis, M. bechsteinii, M. nattereri, M. emarginatus, M. daubentonii, Barbastella barbastellus and Plecotus 
austriacus. Rhinolophus hipposideros with more than 100 individuals was the most numerous taxon. Exploration 
gallery in Jablonica can be considered the important hibernaculum of bats in Malé Karpaty Mts. 
 
Keywords: bats; Chiroptera; Malé Karpaty Mts.; Jablonica; exploration gallery  

 

Úvod 

Populácie netopierov (Chiroptera) využívajú v období hibernácie okrem prirodzených 

úkrytov (jaskyne, skalné štrbiny, stromové dutiny) aj antropogénne priestory (budovy, opustené 

banské diela, pivnice a pod.), ktoré sa stávajú ich útočiskom pred nepriaznivými vonkajšími 

klimatickými vplyvmi. Z antropogénnych podzemných priestorov majú najväčší význam 

opustené banské diela. Na území Malých Karpát sú v súčasnosti známe desiatky takýchto 

podzemných priestorov, pričom niektoré z nich sú významnými zimoviskami netopierov [1]. 

Práca nadväzuje na poznatky získané v rámci bakalárskej práce [2] a jej cieľom bolo zistiť 

druhové zloženie a početnosť netopierov zimujúcich v prieskumnej karbonátovej štôlni v 

kameňolome v Jablonici, ako aj zhodnotiť významnosť tejto lokality ako zimoviska netopierov v 

širšom meradle.  

 

Stručná charakteristika lokality 

Záujmová lokalita patrí v rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenska [3] 

do horského krajinného celku Malé Karpaty a podcelku Brezovské Karpaty. Podľa členenia 

klimatických oblastí [4] územie spadá do teplej a mierne suchej oblasti s miernou zimou.  

Prieskumná štôlňa sa nachádza v kameňolome, cca 2,5 km východne od okraja obce 

Jablonica v okrese Senica. Kameňolom je situovaný na južných svahoch zaobleného reliéfu 

horského chrbta pod kótou Bzová (425,6 m n. m.), ktorý miestami dosahuje bralnatý charakter. 

Prebieha v ňom ťažba vápencov na výrobu drveného kameniva, pričom ukončenie ťažobnej 

činnosti je plánované v roku 2035. Prieskumná štôlňa označená ako ŠJ-1 (obr. 1) bola razená vo 

východnej časti ložiska v období od 27.6.1979 do 26.10.1980 a jej cieľom bolo posúdiť kvalitu 
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zásob suroviny pre zvýšenie kapacity ťažobnej činnosti. Celkovo sa vyrazilo 172,6 m 

horizontálnej chodby. Banské práce boli razené profilom CH-162 (3 x 3 m výška a šírka štôlne) s 

priebežnou geologickou dokumentáciou v celej dĺžke štôlne [5]. Vstupný otvor má v súčasnosti 

rozmery 1,75 m (výška) x 2,18 m (šírka). Teplota v strednej časti štôlne sa pohybuje v rozmedzí 

8,7–10,6 °C, v koncovej časti 9,5-12,1 °C. Relatívna vlhkosť je v rozmedzí 63 – 91,3 %. 

 

 
Obr. 1. Lokalizácia prieskumnej štôlne ŠJ-1 v kameňolome v Jablonici 

Situačný náčrt vychádza z pôvodnej geologickej mapy ložiska v mierke 1 : 1000 [5].  
Grafické spracovanie: P. Ružička. Foto: M. Ondrejka 

 

Materiál a metódy 

Chiropterologický výskum bol realizovaný počas troch zimných období rokov 2013 –

2015. V termíne 27.1.2013 realizovali zimné sčítanie netopierov B. Lehotská, R. Lehotský, J. 

Lysý a K. Hirnerová [6], v termínoch 11.2.2014 a 11.2.2015 M. Ondrejka a P. Ružička. Výskum 

bol zameraný na zistenie početnosti a druhového zastúpenia netopierov počas hibernácie. Zimné 
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sčítanie netopierov prebiehalo podľa štandardne zaužívaných postupov formou vizuálnej 

kontroly doplnenej o fotodokumentáciu zistených netopierov. 

 

Výsledky a diskusia 

Územie Malých Karpát patrí k pomerne dobre chiropterologicky preskúmaným 

orografickým celkom Slovenska [1]. V súčasnosti je v tomto území známych vyše 40 

opustených banských diel, ktoré predstavujú potenciálne zimoviská netopierov. V 29 z nich bola 

v posledných rokoch zaznamenaná aj prítomnosť netopierov [1, 2, 6-10]. Vo väčšine štôlní 

pravidelne zimujú len jednotlivé exempláre a viac ako 100 zimujúcich ex. nachádzame len na 

niekoľkých lokalitách, akými sú štôlne Medené hámre a Vajarská I a II [1, 7-9].  

V rámci chiropterologického výskumu štôlne v Jablonici v rokoch 2013 – 2015 sa tu 

zistilo zimovanie 9 druhov netopierov (Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, 

Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, Myotis daubentonii, 

Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus) s celkovým počtom vyše 100 zimujúcich 

exemplárov (tab. 1, obr. 2a-f). Všetky zistené druhy netopierov patria podľa Vyhlášky MŽP SR 

č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov [11, 12] k druhom európskeho významu a ich 

spoločenská hodnota sa pohybuje v rozmedzí 90 – 920 €. Najpočetnejším zisteným druhom bol 

Rhinolophus hipposideros (obr. 2a) s početnosťou 96 – 136 ex. Patrí k najčastejšie sa 

vyskytujúcim druhom na Slovensku zimujúcim v podzemných priestoroch a jeho početnosť na 

mnohých zimoviskách v posledných rokoch stúpa [13]. Okrem neho sa tu každoročne vyskytoval 

len Myotis myotis (obr. 2d) s početnosťou 1 – 3 ex. Ostatné druhy boli zaznamenané sporadicky.  

Početnosť a druhové zastúpenie netopierov v štôlni Jablonica korešponduje s faktom, že 

sa lokalita radí medzi dlhé štôlne s dĺžkou nad 100 m, ktoré sú medzi netopiermi 

najpreferovanejšie. Boli tu zistené všetky druhy vyhodnotené z hľadiska regionálnej konštancie 

netopierov v štôlňach Malých Karpát ako eukonštanté a konštantné [14]. 

Vzhľadom na to, že v Malých Karpatoch je viacero krasových oblastí, najvýznamnejšie 

zimoviská netopierov nachádzame skôr v jaskyniach [1]. Týka sa to aj nálezov ohrozeného 

druhu Rhinolophus ferrumequinum (obr. 2c), ktorého výskyt bol doteraz na území Malých 

Karpát zaznamenaný len v 4 jaskyniach [1, 9] a štôlňa Jablonica sa stáva piatym miestom jeho 

výskytu v tejto oblasti. Z hľadiska zaradenia ďalších zistených druhov do Červeného 

(ekosozologického) zoznamu cicavcov [15] patrí Myotis emarginatus medzi zraniteľné druhy a 

ostatné druhy sú menej ohrozené (tab. 1).  

 Štôlňa sa nachádza blízko turisticky značeného chodníka, no vďaka skutočnosti, že lom 

je stále aktívny a jej vchod je situovaný v už neťaženej časti, nemal by hroziť väčší negatívny 

vplyv zo strany neautorizovaných návštevníkov, alebo pracovníkov lomu. Vysoká diverzita 
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chránených a ohrozených druhov nás privádza k záveru, že pravidelný monitoring a 

zabezpečenie ochrany tohto zimoviska sú dôležité. 

 

Tab. 1. Druhová diverzita hibernujúcich netopierov v štôlni Jablonica v rokoch 2013–2015 
Vysvetlivky: Ohrozenie druhov je uvádzané podľa [15]: EN – ohrozený, VU – zraniteľný, LR – menej ohrozený,  
cd – závislý na ochrane, nt – takmer ohrozený, lc – najmenej ohrozený; spoločenská hodnota je uvádzaná podľa 

Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov [11, 12]. 
 

Druh 
Dátum / Počet ex. 

Ohrozenie Spoločenská 
hodnota [v €] 27. 1. 

2013 
11. 2. 
2014 

11. 2. 
2015 

Rhinolophus ferrumequinum – – 1 EN 920 
Rhinolophus hipposideros 96 132 131 LR:cd 460 
Myotis myotis 1 2 3 LR:cd 460 
Myotis bechsteinii 1 – – LR:lc 230 
Myotis emarginatus – 1 1 VU 460 
Myotis nattereri – 1 – LR:nt 230 
Myotis daubentonii 1 – – LR:lc 90 
Myotis sp. 1 – 1   
Barbastella barbastellus 1 – – LR:cd 460 
Plecotus austriacus – – 2 LR:nt 460 

Spolu exemplárov 101 136 139   
Spolu druhov 5 4 5   

 

 

Záver 

Počas trojročného chiropterologického výskumu prieskumnej štôlne v kameňolome v 

Jablonici sa podarilo zaznamenať hibernáciu 10 druhov netopierov, pričom najviac bol zastúpený 

Rhinolophus hipposideros, ktorého početnosť sa pohybovala v rozmedzí 96 – 136 ex. Vzhľadom 

na vysokú druhovú variabilitu, ako aj početnosť Rhinolophus hipposideros možno túto lokalitu 

považovať za významné zimovisko netopierov na území Malých Karpát a zaradiť medzi štôlne 

Vajarská I a II, Medené Hámre a Bartolomej, ktoré spolu tvoria 5 chiropterologicky 

najvýznamnejších banských diel v tejto oblasti.  
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Obr. 2. Netopiere zimujúce v štôlni v Jablonici  
a) kolónia Rhinolophus hipposideros, b) Myotis bechsteinii, c) Rhinolophus ferrumequinum, d) Myotis myotis,  

e) Plecotus austriacus, f) Barbastella barbastellus. Foto: M. Ondrejka (c, e), R. Lehotský (a, b, d, f) 
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Abstract 

Alternative treatment of WEEE 
The main objective of this study was to compare fungal bioleaching of economical significant metals such as 

copper and aluminum and leaching with distilled water. Microscopic fungi Penicillium pulvillorum, Trichoderma 
virens and Rhizopus stolonifer var. stolonifer were used for bioleaching. As control, distilled water with pH 6.4 was 
used. Used electronic waste (WEEE) consisted from computer motherboards, graphics and sound cards, which were 
grinded under fraction of 2 mm. Leaching was carried out for 14 days at laboratory temperature in 250 ml 
Erlenmeyer flasks. The highest concentration of leached aluminum achieved 4.25 mg/l using R. stolonifer var. 
stolonifer. It is about 106 times more than leaching with distilled water. The highest concentration of leached copper 
was 281.18 mg/l using T.virens. It is almost 654 times more than leaching with distilled water. 
 
Keywords: bioleaching; fungi; electronic waste; metals  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pojem elektroodpad zahŕňa všetky typy elektronických a elektrických zariadení vrátane 

ich komponentov, ktoré sú považované za odpad. Ročne sa vyprodukuje približne 30-50 

miliónov ton, pričom jeho produkcia každoročne vzrastie o 3-5% [1, 2, 3]. Preto je  dôležité sa  

zamerať na jeho recykláciu, nielen kvôli opätovnému využitiu ekonomicky významných kovov - 

hliníka, medi, platiny, striebra, železa a zlata, ale aj kvôli zabráneniu úniku toxických zlúčenín 

arzénu, bária, kadmia, kobaltu, chrómu a olova, ktoré sa v odpade taktiež vyskytujú. V súčasnej 

dobe sa na recykláciu elektroodpadu najčastejšie používajú hydrometalurgické a 

pyrometalurické metódy. Nedostatky týchto metód spočívajú vo - vysokých prevádzkových 

nákladoch, tvorbe toxických odpadových vôd a úniku škodlivých dioxínov a furánov do 

ovzdušia počas spaľovania [4]. Dobrou alternatívou na recykláciu elektroodpadu by sa mohlo 

stať jeho biolúhovanie pomocou rôznych mikroskopických organizmov. Pretože tieto metódy sú 

nízkonákladové a neprodukujú také veľké množstvá toxických odpadov. Mikrobiálne lúhovanie 

je založené na prirodzenej schopnosti mikroorganizmov transformovať pevnú zložku na 

rozpustnú alebo extrahovateľnú. Zahrňuje to enzymatickú oxidáciu a redukciu alebo produkciu 
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rôznych metabolických produktov. Najčastejšími metabolickými produktmi  sú kyselina octová, 

glukonová a citrónová [5]. V našom výskume sme sa zamerali na biolúhovanie elektroodpadu 

mikroskopickými hubami, kvôli ich nenáročnosti na kultiváciu a rýchlemu rastu. Použité boli 

druhy Penicillium pulvillorum, Rhizopus stolonifer var. stolonifer a Trichoderma virens.  

Hlavným cieľom experimentu bolo porovnanie účinnosti použitých mikroskopických húb 

pri biolúhovaní hliníka a medi z elektroodpadu. Druhým cieľom bolo zistiť rozpustnosť 

toxických zlúčenín arzénu, kadmia, chrómu a olova z elektroodpadu počas biolúhovania hubami 

a lúhovania destilovanou vodou. 

 

Materiál a metódy 

Elektroodpad 

Použitý elektroodpadu tvorili matičné dosky, zvukové a grafické karty rozomleté na 

frakciu pod 2 mm. Elektroodpad nebol nijako chemicky ani fyzikálne upravovaný. 

Príprava spór a inokula 

P. pulvillorum bol získaný z Culture Collection of Fungi (CCF, Univerzita Karlova, 

Praha). Izolovaný bol z pôdy znečistenej toxickým priemyselným popolčekom. V zbierke je 

vedený pod označením CCF 3712. T. virens bola tiež získaná zo zbierky CCF. Izolovaná bola z 

pôdy znečistenej priemyselným popolčekom. R. stolonifer var. stolonifer bol získaný zo zbierky 

Katedry pedológie, Prírodovedeckej fakulty UK. Izolovaný bol z pôdy znečistenej ťažkými 

kovmi. Všetky huby boli kultivované 7 dní na tuhom Sabouraudovom živnom médiu (SAB). 

Lúhovanie 

Na lúhovanie boli použité 250 ml Erlenmeyerove banky, do ktorých bolo pridaných 45 

ml tekutého SAB, 5 ml spór a 2 g elektroodpadu. Na kontrolu bolo použitých 50 ml destilovanej 

vody a 2 g elektroodpadu. Experiment prebiehal stacionárne po dobu 14 dní pri laboratórnej 

teplote. 

Analytické metódy 

Na stanovenie koncentrácie prvkov v elektroodpade a v roztokoch po lúhovaní bol 

použitý plazmový optický spektrometer ICP PROFILE PLUS (Teledyne Leeman Labs, USA). 

Meranie pH prebiehalo každý druhý deň. Na meranie pH bol použitý pH meter 3210 (WTW, 

Nemecko).  
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Výsledky a diskusia 

 Lúhovanie hliníka a medi 

Hlavným cieľom experimentu bolo porovnanie účinnosti použitých mikroskopických húb 

pri biolúhovaní hliníka a medi z elektroodpadu. Na tieto ekonomicky významné kovy sme sa 

zamerali kvôli ich vysokej koncentrácii v pôvodnom neupravenou elektroodpade. Koncentrácia 

hliníka bola 33100 mg/kg a medi 42690 mg/kg. Koncentrácie vylúhovaného hliníka a medi 

pomocou mikroskopických húb boli desať násobne vyššie ako pri lúhovaní destilovanou vodou.  

Najvyššia koncentrácia vylúhovaného hliníka bola zaznamenaná pri bioluhovaní 

elektroodpadu R. stolonifer var. stolonifer s hodnotou 4,25 mg/l Al, čo je skoro 106 násobok ako 

pri lúhovaní kontrolou (destilovaná voda). Pri bioluhovanií elektroodpadu P. pulvillorum bola 

zaznamenaná koncentrácia 3,16 mg/l Al. Pri bioluhovanií elektroodpadu T. virens bola 

zaznamenaná koncentrácia 2,56 mg/l Al. 

Najvyššia koncentrácia vylúhovanej medi bola zaznamenaná pri bioluhovaní 

elektroodpadu T. virens s hodnotou 281,18 mg/l Cu, čo je skoro 654 násobok ako pri lúhovaní 

kontrolou. Pri bioluhovanií elektroodpadu P. pulvillorum bola zaznamenaná koncentrácia 189,6 

mg/l Cu. Pri bioluhovanií elektroodpadu R. stolonifer var. stolonifer bola zaznamenaná 

koncentrácia 140,53 mg/l Cu. 

Na vyššie koncentrácie vylúhovaných kovov by bol potrebné dlhšie biolúhovanie 28-30 

dní [6]. 

 

 Lúhovanie arzénu, kadmia, chrómu a olova 

Druhým cieľom bolo zistiť rozpustnosť toxických zlúčenín arzénu, kadmia, chrómu a 

olova z elektroodpadu počas biolúhovania hubami a lúhovania destilovanou vodou. 

Koncentrácie vylúhovaného arzénu pri lúhovaní destilovanou vodou sú veľmi podobné ako pri 

biolúhovaní mikroskopickými hubami. Signalizuje to veľmi dobrú rozpustnosť zlúčenín arzénu z 

elektroodpadu. Destilovanou vodou sa vylúhovalo 0,06 mg/l As. Pri bioluhovaní  P. pulvilorum 

bola zaznamenaná koncetrácia 0,07 mg/l As. Pri bioluhovaní R. stolonifer var. stolonifer bola 

zaznamenaná koncetrácia 0,06 mg/l As. Pri bioluhovaní T. virens bola zaznamenaná koncetrácia 

0,07 mg/l As. Koncentrácia arzénu v pôvodnom neupravenou elektroodpade bola 24,1 mg/kg. 

Koncentrácie vylúhovaného kadmia boli pod detekčným limitom. Koncentrácia vylúhovaného 

chrómu pomocou destilovanej vody bola 0,01 mg/l. Tato hodnota je veľmi podobná ako pri 

lúhovaní P. pulvillorum s hodnotou 0,03 a T. virens s hodnotou 0,01 mg/l. Najvyššia 

koncentrácia vylúhovaného chrómu bola pri biolúhovaní R. stolonifer var. stolonifer s hodnotou 

0,08 mg/l. V elektroodpade bolo 32,2 mg/kg chrómu. Najvyššie koncentrácie vylúhovaného 
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olova boli zaznamenané pri biolúhovaní elektroodpadu mikroskopickými hubami. Kmeň P. 

pulvilorum vylúhoval z elektroodpadu 0,52 mg/l Pb. Kmeň R. stolonifer var. stolonifer 

vylúhoval 0,13 mg/l Pb. Kmeň T. virens vylúhoval 0,45 mg/l Pb. V destilovanej vode sa 

vylúhovalo iba 0,03 mg/l Pb, pričom v elektroodpade sa nachádzalo 146,9 mg/kg (Tab. 1). Na 

nízkych koncentráciách vylúhovaných toxických prvkov sa určíte podpísali veľmi dobré 

bioakumulačné a biosorpčné schopnosti mikroskopických húb [7, 8]. Niektoré prvky ako 

napríklad arzén mohli byť metylované mikroskopickými hubami a následne volatilizované do 

atmosféry [9]. 

 

 Vývoj pH počas lúhovania 

Počas biolúhovania mikroskopickými hubami pH od začiatku klesalo až medzi 7 -8 dňom 

začalo výrazne stúpať. Najnižšiu hodnota pH 3,5 bola zaznamenaná pri biolúhovaní 

elektroodpadu R. stolonifer var. stolonifer. Hodnota pH počas lúhovania elektroodpadu 

destilovanou vodou iba stúpala, signalizuje to zásadité vlastnosti použitého elektroodpadu (obr. 

1).  

 

Tab. 1. Koncentrácie prvkov v neupravenou elektroodpade a v roztokoch po jeho lúhovaní 

Chemické 
prvky 

Neupravený 
elektroodpad 

mg/kg 
Destilovaná 
voda      mg/l 

Penicillium 
pulvillorum 

mg/l 

Rhizopus stolonifer 
var. stolonifer 

mg/l 

Trichoderma 
virens        
mg/l 

Al 33100 0,04 3,16 4,25 2,56 

As 24,12 0,06 0,07 0,06 0,07 

Cd 2 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Cu 42690 0,43 189,6 140,53 281,18 

Pb 146,9 0,03 0,52 0,13 0,45 
 

 

 
Obr. 1. Vývoj pH počas lúhovania/biolúhovania elektroodpadu 
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Záver 

Hlavným cieľom experimentu bolo zistiť účinnosť lúhovania ekonomicky významných 

kovov Al a Cu z použitého elektroodpadu. Najvyššia koncentrácia vylúhovaného hliníka bola 

zaznamenaná pri bioluhovaní elektroodpadu R. stolonifer var. stolonifer s hodnotou 4,25 mg/l 

Al, čo je skoro 106 násobok ako pri lúhovaní kontrolou. Najvyššia koncentrácia vylúhovanej 

medi bola zaznamenaná pri bioluhovaní elektroodpadu T. virens s hodnotou 281,18 mg/l Cu, čo 

je skoro 654 násobok ako pri lúhovaní kontrolou. Napriek nižším koncentráciám vylúhovaných 

kovov, by sa v budúcnosti biolúhovanie mikroskopickými hubami mohlo stať skvelou 

alternatívnou metódou k získavaniu kovov z pevných substrátov alebo k čisteniu prostredia od 

toxických polutantov. Pretože mikroskopické huby produkujú vysoké množstvo organických 

kyselín, náklady na ich kultiváciu sú nízke, dokážu rasť aj na vysoko znečistených substrátoch a 

vo vysokých koncentráciách akumulujú rôzne toxické prvky. 
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Abstract 

 Evaluation of Landscape Connectivity in the contact zone of Little Carpathians – Borská Lowland 
Using the CONEFOR Software  
This work focuses on the evaluation of landscape connectivity based on selected ecological models in the area 
demarcated by the western Slovakian municipalities of Kuchyňa, Rohožník and Malacky. Most of this area is 
categorized as military forests, where until recently the entry was permitted to authorized persons only. Because 
of that, the area has maintained a unique character. To evaluate the connectivity in this area, we used the Spanish 
software CONEFOR 2.6. We chose three species of mammals as model animals: the red deer (Cervus elaphus), 
the wild boar (Sus scrofa) and the red squirrel (Sciurus vulgaris). As input data, we used the parts of the forest 
that best suit the above mentioned species. Thanks to the software, we were able to identify the areas important 
for the preservation of connectivity. The results showed a high degree of connectivity within the forests of the 
Malé Karpaty Mountains and the Borská nížina lowland, but the analysis helped to point out problematic section: 
the contact zone between these two geomorphological areas. We consider crucial the proposal of the placement 
of the wildlife overpass based on the study of the three model animal species. This paper can serve as a 
foundation for zoning plans of the municipalities and as a starting point for a wildlife corridor construction 
project.  
 
Keywords: connectivity, CONEFOR, bio-coridor, biotop, landscape structure 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Ľudstvo si už od pradávna upravuje svoje okolie tak, aby čo najviac vyhovovalo jeho 

predstavám. Čoraz viac sa tieto zmeny týkajú obrovských plôch. Či už vravíme o výstavbe 

domov a fabrík, o rozvoji cestných komunikácií, alebo o ťažbe nerastných surovín, vždy tieto 

činnosti so sebou prinášajú problémy týkajúce sa zvyšovania počtu bariér v krajine. Pri 

veľkom počte bariér je vysoká pravdepodobnosť, že postupom času zhoršíme alebo úplne 

zamedzíme pohybu zvierat, čo inými slovami znamená zhoršenie konektivity [1].  

 Riešené územie (obr. 1) s rozlohou 95,6 km2 tvorí vybraný transekt Malých Karpát a 

Borskej nížiny, v katastroch obcí Kuchyňa, Rohožník a mesta Malacky. Najväčšiu časť zaberá 

územie vojenského obvodu Záhorie. Riešené územie je ohraničené na západe diaľnicou D2 

Bratislava – Brodské, južnú hranicu tvorí potok Malina, ktorý prechádza nádržou v obci 

Kuchyňa, z ktorej sa cez lúky dostáva až do vojenského obvodu Záhorie. Východná hranica 

prechádza bukovými lesmi Malých Karpát a severná prechádza najprv stredom obce 

Rohožník a potom lesnými cestami a hranicou dopadovej plochy vojenského obvodu Záhorie 

až k diaľnici D2. Nadmorská výška územia sa zvyšuje od západu (170 m n. m. na 
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severozápadnej časti územia) na východ (450 m n. m. na vrchoch Malých Karpát). Veľkú 

bariéru predstavuje oplotenie vojenského obvodu Záhorie, ktoré ale v súčasnej dobe stráca 

opodstatnenie, nakoľko vstup do tohto územia už nie je zakázaný.  

 Cieľom práce je určenie najvhodnejšej lokality pre prerušenie vojenského oplotenia, 

nakoľko zamedzuje prechodu väčšej zveri z kopcov Malých Karpát do lesov Borskej nížiny. 

Pre určenie najvhodnejšej lokality bol využitý španielsky softvér CONEFOR 2.6 [2]. 

 

Obr. 1. Vymedzené riešené územie 

 

Materiál a metódy 

Terénny výskum bol realizovaný na riešenom území (obr.1) v období od mája do augusta 

2013. Výskum bol zameraný na zmapovanie súčasnej krajinnej štruktúry so zreteľom na tie 

prvky, ktoré najviac vyhovujú vybraným modelovým druhom. Pri zalesnených plochách bol 

zaznamenávaný približný vek porastu a druhové zloženie. Za modelové  sme si zvolili 

nasledujúce tri druhy stavovcov: jeleň lesný (Cervus elaphus), diviak lesný (Sus scrofa) a 

veverica obyčajná (Sciurus vulgaris). Na základe terénneho mapovania a internetovej 

aplikácie LGIS [3] sme v programe ArcGIS vytvorili mapu súčasnej krajinnej štruktúry. Na 

účely ďalšieho spracovania dát boli z mapy vybraté iba tie polygóny, ktoré najviac vyhovujú 
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jednotlivým druhom, čím nám vznikli 3 rôzne mozaikovité mapy. Následne bolo dôležité 

priradiť jednotlivým polygónom významnosť z hľadiska preferencie daného k druhu k 

danému polygónu. Pri stanovení preferencií boli využité poznatky z publikácií Bališa [4], 

Hella [5] a Wiltafského  [6]. Uvedené hodnoty boli dôležité ako vstupné údaje pre softvér 

CONEFOR 2.6. Významnosť jednotlivých plôch z hľadiska konektivity (X) sme vypočítali 

podľa nasledujúceho vzorca: 

[I.] 

 

Pre program ArcGIS bolo vytvorené rozšírenie, ktoré vygenerovalo vstupné súbory pre 

vyhodnotenie softvérom CONEFOR. V prvom súbore nájdeme jednotlivé vzdialenosti medzi 

polygónmi a v druhom už spomenutú významnosť (X) polygónov získanú podľa uvedeného 

vzorca. Po vložení týchto súborov do softvéru CONEFOR a zaškrtnutí správnych 

výpočtových príkazov nám program vytvorí jeden súbor, ktorý obsahuje číslo polygónu a k 

nemu vypočítané hodnoty jednotlivých indexov. Pre náš výskum sme využili index dI.  

 

[II.] 

 

Kde I je celková hodnota indexu, kedy sa v krajine nachádzajú všetky existujúce plôšky a Iremove 

je celková hodnota indexu po vybratí danej jednej plôšky. Hodnoty dosahujú kladné čísla 

alebo nulu. Čím vyššia hodnota dI, tým významnejšia je plôška pre zachovanie/ zlepšenie 

konektivity. 

 

Výsledky a diskusia 

  Podľa analýzy súčasnej krajinnej štruktúry najväčšiu časť z riešeného územia zaberajú 

lesné pozemky (68 %), druhou najviac zastúpenou kategóriu sú trvalo trávnaté porasty (10 

%), významný podiel dosahuje aj  poľnohospodárska pôda (8 %), nasledujú zastavané plochy 

(6 %), pasienky (5 %) , nelesná drevinová vegetácia (2 %) a sady (1 %). Z percentuálneho 

zastúpenia lesov by sa zdalo že by na riešenom území nemal byť problém s konektivitou. No 

opak je pravdou, problematické je územie poľnohospodárskej krajiny so sídlami a 

komunikáciami v úseku medzi Malými Karpatmi a  lesmi Borskej nížiny. Medzi významné 

prekážky patrí už spomenuté oplotenie vojenského obvodu Záhorie. Zvieratá sa pri migrácii 

zatiaľ dostanú cez cestu a polia, no tam ich čaká nečakaná bariéra, ktorú väčšie živočíchy 

nevedia prekonať (obr. 2). Jednou z našich úloh bolo nájsť najvhodnejšie miesto na prerušenie 

oplotenia, poprípade hľadať iné riešenia, ktoré by umožňovali migráciu vybraných druhov. 
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Na základe výsledkov modelovania konektivity v programe CONEFOR, potvrdených 

terénnym výskumom, sme našli miesta, kde sa najčastejšie dostáva zver do prvého kontaktu s 

bariérou. V časti riešeného územia na prechode Malých Karpát do Borskej nížiny sa v rámci 

poľnohospodárskej krajiny nachádzajú tri biokoridory (na obr. 3 vyznačené číslicami 1, 2 a 

3). Dva z nich majú vhodnú šírku (označené 1 a 2), druhové zloženie a vertikálnu štruktúru 

vzhľadom na ich funkčnosť z hľadiska možnosti úkrytu a pohybu zveri. Posledný biokoridor 

(označený číslicou 3) by sa dal nazvať skôr vetrolamom, avšak aj tak sa dajú pri ňom 

pozorovať stopy zveri. Pri strete prvých dvoch spomenutých koridorov a oplotenia nám 

výsledky hodnotenia konektivity biotopov pomocou softvéru CONEFOR naznačili 

najvhodnejšie miesta na prerušenie oplotenia (obr. 3). Tento odhad sa nám potvrdil aj 

terénnym výskumom, kde sa na vyznačených  miestach nachádzali menšie otvory 

sprevádzané stopami, ktoré naznačovali využívanie týchto miest voľne žijúcou zverou (obr. 2, 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.   Oplotenie vojenského obvodu Záhorie(Foto Sigmund 2014) 

 

Na obrázku 3 sú znázornené farbené polygóny, ktoré diferencujú jednotlivé lesné plochy aj 

porasty nelesnej drevinovej vegetácie z hľadiska ich významnosti pre konektivitu (zelená 

farba =  veľmi významné, červená = menej významné). Z obrázku 3 možno vidieť, že  líniové 

porasty nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine zohrávajú významnú 

kľúčovú úlohu z pohľadu konektivity ako biokoridory. Jednou z nevýhod môže byť, že sa 

nachádzajú v blízkosti obydlí, presnejšie v blízkosti chatovej osady Vývrat (žlté až červené 

polygóny). Významnú úlohu by mohlo v budúcnosti zohrať územie, nachádzajúce sa v 
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blízkosti vodnej nádrže (VN) Konopiská (obr. 3). Toto územie už v súčasnej dobe zohráva 

významnú úlohu miestneho biocentra [7] a v budúcnosti by mohlo získať štatút chráneného 

areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. Významnosť jednotlivých plôšok pre zachovanie konektivity (sčítané hodnoty dPCConnector pre 

všetky hodnotené druhy živočíchov) 
 

V budúcnosti možno očakávať ďalšie zhoršenie konektivity biotopov v krajine 

v dôsledku  rozširovania sídiel, zmeny funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy a výrubu 

lesných porastov. Pomocou programu CONEFOR je možné vymedziť plochy, kľúčové pre 

zachovanie konektivity vo vzťahu k cieľovým druhom organizmov.  

 

Záver 

 Príspevok je zameraný na hodnotenie konektivity krajiny v transekte Malé Karpaty - 

Borská nížina. V tomto prípade sme sa zamerali na územie, ktoré je najmenej zalesnené a z 

tohto dôvodu môže vytvárať problém pri migráciách živočíchov. Jedným z najspornejších 

úsekov na riešenom území je bezpochyby oplotenie vojenského obvodu Záhorie. Výsledkom 
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práce je návrh na prerušenie oplotenia, nakoľko v súčasnej dobe jeho existencia stráca účel. 

Samozrejme, že takéto prerušenie nie je všeliek pre konektivitu, a treba sa zamerať aj na 

rozširovanie biokoridorov poprípade na vytváranie nových, ktoré by vytvorili aspoň dočasné 

útočisko pri migrácii cicavcov. Sieť biokoridorov v riešenom území dopĺňa miestne 

biocentrum MBc Konopiská [7]. V tesnej blízkosti sa nachádzajú dva biokoridory, ktoré síce 

v súčasnej podobe spĺňajú svoju úlohu, avšak ich rozšírenie by aj na základe výsledkov 

softvéru CONEFOR výrazne zvýšilo ich význam z hľadiska konektivity územia. Nemenej 

významným návrhom je aj zníženie rýchlosti z 90 km/h na 70 km/h medzi obcami Kuchyňa a 

Rohožník. Táto cesta je lemovaná kríkmi a stromami, ktoré často zamedzujú výhľadu a 

dochádza k stretom voľne žijúcich zvierat s motorovými vozidlami. V budúcnosti by sme radi 

overili naše výsledky získané softvérom CONEFOR v teréne za pomoci fotopascí, 

umiestnených práve v biokoridoroch. Program CONEFOR sa ukázal ako vhodný software pre 

modelovanie konektivity v krajine a pri hľadaní optimálnych riešení. 
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Abstract 

 The comparison of influence of chemical composition on groundwater and soil upon human health in 
Slovak Republic 

The chemical composition of groundwaters (as a drinking water) and soils in Slovak Republic is 
heterogenous and geology dependent. The geological structure is mixed and assorted by time of formation and 
mineral composition.  Health status of residents of the Slovak Republic is varied by incidence of cardiovascular 
diseases. There are common relationship between health indicators as death rates to diseases of the circulatory 
system (especially to myocardial infarction and chronic ischaemic heart diseases and cerebral infarction with 
strokes), indirect age standardised mortality ratio to ischaemic heart diseases (myocardial infarction and chronic 
ischaemic heart diseases and cerebral infarction with strokes) compare with soil properties and composition of 
drinking water through environmental indicators as calcium, magnesium and water hardness. The most 
significant correlation relationship is between chemical composition of groundwater and human mortality 
compared to soil composition. This fact could be cause of amount of intake drinking water and soil ingestion to 
human. There is a anticipation than human intake of macroelement in drinking water is higher than intake from 
soil ingestion.    

 
Keywords: health status, drinking water, soil, cardiovascular diseases, calcium, magnesium  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 V súčasnosti sa do popredia najaktuálnejších a najrizikovejších chorôb dostávajú 

takzvané civilizačné ochorenia, ktoré sú udávané ako príčina smrti - kardiovaskulárne 

ochorenia a rakovinové ochorenia. Najrozšírenejšie ochorenia vedúce k smrti, sú 

kardiovaskulárne ochorenia, ktoré predstavujú  približne 50% a viac zo všetkých príčin smrti  

[1]. Za hlavné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení je považovaný stres, genetická 

predispozícia, obezita, pravidelné fajčenie, nadmerný príjem alkoholu a nesprávne stravovacie 

návyky, stav kontaminácie podzemných vôd, pôd a ovzdušia. 

Zvýšená incidencia spomínaných ochorení je spájaná s deficitom viacerých 

chemických prvkov najmä v podzemných vodách. Srdcovocievne ochorenia bývajú 

najčastejšie spájané s deficitným obsahom Ca a Mg, resp. nízkou tvrdosťou vody [2, 3]. V 

štúdiách ďalších autorov [4, 5] je uvedený priaznivý vplyv vápnika a horčíka na ľudský 

organizmus z hlavného zdroja – pitnej vody (podzemnej vody). Vzťahy medzi sledovaným 

chemických zložením pôd a kardiovaskulárnymi ochoreniami nie sú jednoznačne 

preskúmané. Dôvodom je príjem množstva jednotlivých prvkov do ľudského organizmu. 

Podľa US EPA [6] denný príjem pôdy pre dospelého človeka je približne od 100-200 mg/deň 
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v závislosti od povolania a krajiny, v ktorej žije. V porovnaní s množstvom prijatej pitnej 

vody nie je ingescia pôdy zanedbateľná, ale pravdepodobne nie je ani vedúcim parametrom. 

Cieľom predkladanej práce je porovnanie vplyvu vybraných chemických parametrov 

v podzemnej vode a pôde na úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenie u ľudí žijúcich na 

Slovensku. 

 

Materiál a metódy 

Chemické zloženie podzemnej vody a pôdy – vápnik, horčík, tvrdosť vody, obsahy 
karbonátov 
 Dáta chemického zloženia podzemných vôd a pôd pochádzajú z národného 

environmentálno-geochemického mapovania – Geochemický atlas podzemných vôd 

a environmentálno-geochemických máp regiónov SR [7]. Databáza je doplnená aj o údaje 

z národného monitoringu podzemných vôd, hydro-geochemických máp a ďalších 

regionálnych a lokálnych geochemických prác a Geochemického atlasu pôd Slovenska [8, 9].  

Komplexne sme použili chemické analýzy podzemných vôd a pôd v počte 20 339 o hustote 

2,5 km2 pre odber podzemnej vody a 10 738 pôdnych vzoriek o hustote siete 5 km2. 

 
Tab. 1. Chemické zloženie podzemnej vody a pôdy – vybrané chemické parametre (priemerné hodnoty). 

 
PODZEMNÁ VODA (n=20 339) 

pH T.D.S. CODMn Ca+Mg Li Na K Ca Mg Sr Fe Mn NH4 
7.33 

 
629.75 2.18 3.5 0.019 20.34 11.10 93.56 28.29 0.36 0.17 0.12 0.10 

F Cl SO4 NO2 NO3 PO4 HCO3 SiO2 Cr Cu Zn As Cd 
0.13 32.96 79.32 0.11 38.76 0.20 303.85 18.21 0.0013 0.0026 0.2673 0.0019 0.0010 

Se Pb Hg Ba Al Sb Poznámka: Dáta sú vyjadrené v mg.l-1, Ca+Mg v mmol.l-1. T.D.S-
celkové rozpustené pevné látky, CODMn-chemická oxidácia 
permangánu 

0.0010 0.0014 0.0001 0.0747 0.0297 0.0009 

 
PÔDA (n=10 738) 

pH Hg Ba karbonáty Pb Na K Ca Mg Sr Fe Mn Co 
5.89 

 
0.34 394.11 1.58* 35.04 0.85* 1.72* 1.14* 0.81* 96.81 2.76* 0.08* 12.40 

F Ni P Sr V Rn Al Sb Cr Cu Zn As Cd 
334.766 29.60 0.07* 96.81 82.30 22.09** 6.02* 5.28 88.91 29.25 78.04 14.98 0.78 

Se 
Poznámka: Dáta sú vyjadrené v mg.kg-1, * je vyjadrenie v % a ** je vyjadrenie v  kBq.m-3  

0.16 

  

 Priemerné hodnoty vápnika, horčíka, tvrdosť vody v podzemnej vode a obsahy 

karbonátov v pôde komplexne pre Slovenskú republiku sú obsiahnuté v tab. 1. 

Najdôležitejším zdrojom pitnej vody na Slovensku je podzemná voda, ktorá zásobuje 

približne 90% obyvateľstva. Množstvo kupovanej balenej vody je ťažko sledovaný faktor 

a jeho vplyv nie je zahrnutý do našej štúdie. Príjem pôdy na Slovensku je oproti iným 

(africkým) krajinám nízky, zámerná ingescia pôdy nie je známa a skôr sa dostáva do 

ľudského organizmu vdychovaním prachových častíc, z povrchov koreňovej zeleniny, pri 
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poľnohospodárskej práci a obrábaní pôdy a záhrad alebo u detí „pica“ správaním. V práci 

sledujeme nasledovné parametre: Ca, Mg, tvrdosť vody a obsahy karbonátov v podzemnej 

vode a pôde. 

Parametre zdravotného stavu obyvateľov na Slovensku 
 Zdravotný status Slovenskej republiky sme prostredníctvom úmrtnosti na 

srdcovocievne ochorenia vyjadrili priemernými hodnotami vybraných ukazovateľov pre 

každú obec. Kardiovaskulárne ochorenia zahŕňajú viaceré ochorenia: ide o hypertenziu, 

ischemické choroby srdca (infarkty), cievne choroby mozgu, choroby tepien, žíl a iné 

nešpecifikované choroby obehovej sústavy. Komplexná charakteristika kardiovaskulárnych 

ochorení sa skladá zo zdravotných indikátorov REI, PYLLI a SMRI (REI – relatívna 

úmrtnosť, PYLLI – počet rokov strateného potenciálneho života, SMRI – nepriamo vekovo 

štandardizovaná úmrtnosť). Štatistické zhodnotenie jednotlivých indikátorov zahrňuje 

parametre základnej štatistiky: aritmetický priemer, medián, smerodajná odchýlka, minimálne 

a maximálne hodnoty a percentily, ktoré poukázali na početnosti obcí k jednotlivým 

zdravotným stavom. Následne sme určili vzťah medzi environmentálnymi a zdravotnými 

indikátormi pomocou jednoduchého lineárneho koeficientu korelácie, tzv. Pearsonov 

koeficient. Pre výpočet Pearsonovho korelačného koeficientu (I.) sme použili nasledujúci 

vzťah [10]: 

        

kde predpokladáme, že X a Y sú dve rôzne premenné, ktoré obsahujú celkový počet n hodnôt 

premenných xi....xn a yi ....yn  a ich priemerné hodnoty  a . Koeficient korelácie nadobúda 

hodnoty z intervalu <-1; +1>. Vzťah Spearmanovho korelačného koeficientu (II.) sme použili 

v skrátenej forme podľa Spearmana [11]: 

       
kde n je počet párov (rozsah dát) v dátovom súbore, ktoré sú usporiadané do logického 

poradia podľa X premennej a hodnoty d, d=1-Y. Spearmanov korelačný koeficient nadobúda 

hodnoty v intervale <-1; +1> a interpretácia výsledných hodnôt je rovnaká ako u lineárneho 

koeficientu korelácie.  

 

Výsledky a diskusia 

Výsledné výpočty korelačných koeficientov sú uvedené v tab. 2. V tejto tabuľke sú 

uvedené výsledné hodnoty Pearsonového a Spearmanového korelačného koeficientu pre tri 

[I.]  

[II.]  
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vybrané chemické parametre zloženia podzemnej vody Ca, Mg, tvrdosť vody (Ca+Mg) 

a pôdne obsahy Ca, Mg a obsahy karbonátov, ktoré vplývajú na výskyt úmrtnosti – REI, 

SMRI a PYLLI. Získané korelačné koeficienty možno považovať za dostatočne signifikantné 

z hľadiska sily a významnosti. Štatisticky významný vzťah možno považovať pri vplyve  

Tab. 2. Výsledky výpočtov lineárnej regresie a Spearmanovho korelačného koeficientu pre 
vybraných 6 geologických celkov - r- lineárny korelačný koeficient, R- Spearmanov korelačný koeficient, α – 
hladina významnosti α ≤ 0,001 veľmi vysoká hladina významnosti (+++),α ≤ 0,01 vysoká hladina významnosti 

(++), α ≤ 0,05 minimálna hladina významnosti (+) 

poradi
e 

parametre r α významnosť R α významnosť 

1. Ca+Mg&REI -0,154 0,000 +++ -0,155 0,000 +++ 

2. Ca+Mg&SMRI -0,043 0,082 - -0,045 0,069 - 

3. Ca+Mg&PYLLI -0,063 0,010 ++ -0,121 0,000 +++ 

4. Ca&REI -0,149 0,000 +++ -0,144 0,000 +++ 

5. Ca&SMRI -0,045 0,066 - -0,039 0,114 - 

6. Ca&PYLLI -0,069 0,005 ++ -0,116 0,000 +++ 

7. Mg&REI -0,157 0,000 +++ -0,174 0,000 +++ 

8 Mg&SMRI -0,037 0,128 - -0,057 0,020 + 

9. Mg&PYLLI 0,045 0,060 - -0,121 0,000 +++ 

10. karbonáty&REI* -0,078 0,006 ++ -0,207 0,000 +++ 

11. karbonáty&SMRI* -0,071 0,005 ++ -0,095 0,000 +++ 

12. karbonáty&PYLLI* -0.033 0,007 + -0.023 -0.960 - 

13. Ca&REI* -0,053 0,018 + -0,059 0,015 + 

14. Ca&SMRI* -0,033 0,009 + -0,049 0,046 + 

15. Ca&PYLLI* -0,016 0,011 +  0,037 0,134 - 

16 Mg&REI* -0,054 0,007 + -0,113 0,000 +++ 

17. Mg&SMRI* -0,072 0,005 ++ -0,091 0,000 +++ 

18. Mg&PYLLI* -0,024 0,008 + 0,021 0,387 - 

 

tvrdosti vody na REI, kde sa preukázala potreba aj vápnika a aj horčíka v chemickom zložení 

podzemnej vody Spearmanovým korelačným koeficientom -0,154. Rovnako tak aj samostatne 

sledované chemické prvky Ca a Mg sa determinovali ako veľmi potrebné prvky vo vzťahu 

k úmrtnosti REI (-0,149 pre vápnik a -0,157 pre horčík). Pri sledovaní závislostí medzi 

parametrami v pôdnych vzorkách možno jednoznačne potvrdiť rovnakú významnosť pre 

horčík, vápnik a obsahy karbonátov (závislosť REI a karbonáty -0.207, pre horčík -0,113). 

I keď významnosť korelačných koeficientov pri pôdach je signifikantná, hodnoty lineárneho 
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a Spearmanového koeficientu dosahujú nižšie hodnoty. Pri hodnotení matematicko-

štatistických procesov je nutné fakty potvrdiť kauzálnymi vzťahmi. Prípadové štúdie 

preukazujú vplyv najmä deficitu vápnika a horčíka v pitných vodách a vysokú mieru 

chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia [12]. Nami sledovaný vápnik a horčík je 

dôležitý vnútrobunkový ión a je nevyhnutný pre správnu činnosť srdca a stavbu cievnej 

sústavy [5]. Výskytu srdcovo-cievnych ochorení sa často prikladá veľký význam aj optimálny 

obsah Mg, ktorý vplýva na hypertenziu [13]. Podobne je zo svetovej literatúry dobre popísaná 

ingescia pôdy za účelom zvýšenia vápnika prostredníctvom karbonátov a ílov (aj zvyšných 

chemických prvkov ako železo a ílové minerály) v ľudskom organizme a je odporúčaná 

najmä pre deti a tehotné ženy [14, 15]. U nás na Slovensku trend príjmu (geofágie) pôdy do 

organizmu nie je zámerný a skôr sa jedná o pasívny príjem prostredníctvom potravy 

a vdychovaním. V súvislosti s ingesciou pôdy sú práve karbonáty v pôde vyhľadávané pre 

zlepšenie pH žalúdočného prostredia u ľudí pri rakovinových ochoreniach, ale je známi aj 

pozitívny vplyv na ostatné ochorenia [16]. 

 

Záver 

Prostredníctvom našej štúdie sme určili ako vplyvné chemické prvky vápnik, horčík, 

tvrdosť vody v podzemných vodách a obsahy karbonátov v pôdach. Medzi jednotlivými 

vybranými parametrami úmrtnosti sme štatisticky potvrdili a determinovali signifikantné 

korelačné koeficienty a tým potvrdili potrebu sledovaných chemických prvkov, tvrdosti vody 

v podzemných vodách a prítomnosť karbonátov v pôdach na Slovensku. Príjem podzemnej 

vody ako pitnej vody do ľudského organizmu je omnoho vyšší ako príjem pôdy. Z hľadiska 

porovnania korelačných vzťahov medzi parametrami v podzemných vodách a pôdach, 

významnejšie koeficienty sme určili pre parametre v podzemných vodách ako v pôdach. 
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Abstract 

Use of CAMx model’s outputs for air quality mapping based on different temporal resolution 
Spatial distribution of air pollution has been a very debated topic recently. However, creation of these 

maps is difficult due to lack of a number of stations and their uneven distribution. In recent years, a focus has 
been put on improving methods of spatial mapping. Many analyses have been done on this topic, mainly on the 
European scale. Knowledge obtained from these works is used in this paper and it is adapted to the conditions of 
the Czech republic. This paper describes the effect when interpolation is carried out on daily statistics in 
comparison with annual statistics. Focus is put on implementation of the dispersion model CAMx in this process. 
PM2.5 is the processed pollutant. The methodology used to reach the goal inheres in the combination of the linear 
regression and interpolation of its residuals. Supplementary information used in the linear regression includes the 
altitude data and results from the dispersion model CAMx. The results are not unambiguous, differences of 
created maps using two different ways are the same or smaller than uncertainty of these maps. 
 

Keywords: particulate matter; mapping; kriging; residuals; variogram; linear regression. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dôležitou úlohou informačného systému kvality ovzdušia je ponúknuť čo 

najpresnejšie a úplné informácie o stave ovzdušia. Priestorové rozloženie znečisťujúcich látok 

v ovzduší možno získať buď prostredníctvom modelovania, ktoré poskytuje úplné priestorové 

pokrytie, ale je zaťažené veľkou neistotou, alebo na základe meraní, ktoré majú obmedzené 

priestorové pokrytie, ale predpokladá sa, že sú dôveryhodnejšie.  

Hodnotenie kvality ovzdušia je založené prevažne na pozorovaných dátach, 

na dosiahnutie úplného priestorového pokrytia je však potreba nejakej formy interpolácie. 

Pre zlepšenie interpolácie je možné použiť doplňujúce údaje, napríklad výstup z modelu, 

údaje o nadmorskej výške atď. Myšlienka spojenia doplňujúcich údajov a pozorovaných dát 

sa zdá byť veľkým krokom vpred v problematike priestorového mapovania. Metóda tkvie 

v jednoduchom princípe - lineárny vzťah medzi doplňujúcimi údajmi a meraním sa určí 

na staniciach a následne je aplikovaná interpolácia rezíduí. 

Mapy sú tvorené tak, aby korešpondovali s imisnými limitmi ustanovenými platnou 

legislatívou. Tieto štandardy boli vyvinuté v reakcii na negatívny dopad expozície znečistenia 

ovzdušia pre človeka a sú právne ustanovené Európskou úniou a integrované 
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do vnútroštátnych právnych predpisov. Táto práca sa venuje iba znečisťujúcej látke PM2.5, 

pre ktorú je tvorená mapa ročného priemeru (ročná limitná hodnota je stanovená na 25 

µg/m3). Testované obdobie je rok 2008, pretože nie sú dostupné novšie výsledky rozptylového 

modelu CAMx, ktorý je začlenený do tvorby máp. Výpočet aktuálnejších dát prebieha práve v 

tomto období, t.j. rok 2015. 

Nedostačujúci počet staníc reálne merajúcich znečisťujúcu látku PM2.5, ktoré sú 

zaradené v sieti staníc v správe ČHMÚ, je riešený pomocou takzvaných „pseudo“ staníc [1]. 

Na týchto „pseudo“ staniciach sa nemeria PM2.5, no pomocou štatistických nástrojov je táto 

hodnota (PM2.5) odvodená na základe hodnoty PM10.  

Pozitívne zlepšenie kvality máp znečistenia ovzdušia začlenením rozptylového modelu 

bolo už čiastočne dokázané v práci p. Horálka na príklade vidieckych oblastí použitím 

ročných priemerných hodnôt [2]. Hlavným cieľom tejto práce je nadviazať na výskum 

p. Horálka a otestovať spomínaný postup aj na prípade mestských oblastí a popísať vplyv 

časového rozlíšenia, teda ako interpolácia ročných a denných štatistík ovplyvní výsledné mapy 

[3]. Interpolácia na základe denných priemerov je náročnejšia na čas a pamäť počítača a 

nemôže byť vykonaná bez automatizovaných rutín, ktoré však zanedbávajú individuálny 

prístup. To môže viesť k preferencii používania ročných štatistík. Cieľom je teda určiť akých 

chýb by sme sa dopustili pri použití jednotlivých prístupov. 

 Podnetom k vytvoreniu tejto práce bol záujem Českého hydrometeorologického 

ústavu (ČHMÚ) o problematiku.  

 

Materiál a metódy 

Vstupné údaje (hodinové hodnoty) z meracích staníc na území ČR a blízkeho okolia 

boli získané z národnej informačnej databázy ISKO. Údaje z centrálnej Európy boli prevzaté z 

databázy AirBase. Boli použité iba tie stanice, ktoré pre dané obdobie priemerovania (deň, 

rok) spĺňali podmienku úplnosti dát aspoň na 75 %. Výstup Eulerovského modelu CAMx bol 

poskytnutý pre účely výskumu z ČHMÚ. Výškopis a informácia o hustote obyvateľstva 

s rozlíšením 1x1 km boli poskytnuté ČHMÚ. 

Z dôvodu nedostačujúceho počtu meracích staníc PM2.5 na území ČR bolo nutné 

pristúpiť k použitiu „pseudo“ staníc. Tie sú založené na viacnásobnej lineárnej regresii medzi 

PM2.5 a PM10, príp. nadmorskou výškou, zemepisnou šírkou a dĺžkou aplikovanej 

na dostupných staniciach v centrálnej Európe. Parametre z regresie sú následne použité 

na stanice v ČR merajúce iba PM10. Takto sa podarilo navýšiť počet staníc z 32 (reálne 
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merajúcich) na 115. 

Z hľadiska znečistenia ovzdušia sú si dve susedné mestá viac podobné ako územie, 

ktoré sa nachádza medzi nimi. Keďže povaha znečistenia sa môže výrazne líšiť v mestách a 

na vidieku, boli stanice rozdelené na prímestské, mestské a vidiecke [4]. Dopravné stanice 

neboli brané v úvahu pre ich lokálnu reprezentatívnosť. S každou skupinou sa následne 

pracovalo samostatne a výsledné mapy boli zlúčené na základe hustoty obyvateľstva 

nasledovne: 

• Pre oblasť s hustotou obyvateľstva menšou alebo rovnou 200 obyv./km2 bola použitá 

vidiecka mapa. 

• Pre oblasť s hustotou obyvateľstva väčšou alebo rovnou 1000 obyv./km2 bola použitá 

mestská mapa. 

• Pre oblasť s hustotou obyvateľstva v intervale (200,1000) obyv./km2 je použitý 

lineárny vzťah. 

 

 Metóda tvorby máp znečistenia ovzdušia je založená na lineárnom vzťahu medzi 

doplňujúcimi údajmi a meraním na staniciach, a následne je aplikovaná interpolácia rezíduí. 

Rozdiel medzi prístupom používajúcim ročné a denné štatistiky je v tom, že pri tvorbe mapy 

ročného priemeru pomocou ročných štatistík sa lineárna regresia aplikuje jedenkrát 

na priemerné ročné údaje a výsledné rezíduá sú následne interpolované. Spočítaním vrstvy 

interpolovaných rezíduí a vrstvy vytvorenej na základe regresných parametrov je vytvorená 

výsledná mapa pre vidiecke alebo mestské prostredie. V prípade použitia denných štatistík je 

tento proces zopakovaný pre každý deň a výsledná mapa je priemerom týchto denných máp.  

 Pri odhade regresného modelu, meranie bolo regresantom a regresory boli model 

CAMx a nadmorská výška. Parametre lineárneho vzťahu museli spĺňať nasledujúce logické 

pravidlá: 

• Lokujúca konštanta => 0. V opačnom prípade sa použije lineárna regresia 

cez počiatok. 

• Regresný koeficient pre nadmorskú výšku > 0. Ak tomu tak nie je, nadmorská výška 

sa nepoužije. 

• Regresný koeficient pre model CAMx > 0. Ak nie, model sa nepoužije.  

 

 Pre účel interpolácie bol použitý bežný kriging, ktorého výsledky sú závislé 

na parametroch variogramu. Empirický variogram, ktorý vyjadruje priestorovú autokoreláciu, 
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bol vyjadrený sférickou analytickou funkciou. Jej parametre boli opakovane upravované až 

do chvíle dosiahnutia najlepšej možnej hodnoty RMSE (stredná kvadratická chyba) krížového 

overenia krigingu.  

 Pri krížovom overovaní krigingu sa vynechá jedna hodnota a ostatné sú použité na jej 

predikciu. Rovnaký postup sa opakuje pre všetky hodnoty. Odhadnuté hodnoty sa následne 

porovnávajú s pozorovaním a vyhodnotia sa pomocou štatistických ukazovateľov. Pre účel 

tejto práce bolo zvolené RMSE, ktoré môže byť chápané ako neistota mapy. 

 

Výsledky a diskusia 

 V prvej časti projektu bolo potrebné určiť významnosť začlenenia modelu CAMx 

do procesu tvorby máp pomocou lineárneho modelu. Ďalšou významnou nezávislou 

premennou bola informácia o nadmorskej výške, a to pre jej dobrý vzájomný fyzikálny vzťah 

s koncentráciami PM2.5. V prípade ročných priemerov bolo v oboch prípadoch (vidiek a 

mesto) dosiahnuté určité zlepšenie začlenením týchto údajov. V prípade denných štatistík 

musel byť model CAMx vyradený z lineárneho modelu v približne 18 % prípadov, 

v ostatných priniesol mierne zlepšenie. 

Ďalšia časť sa zaoberala vplyvom rôzneho časového rozlíšenia na výsledné mapy. 

Výsledné polia koncentrácií zlúčené na základe hustoty obyvateľstva sú znázornené na Obr. 1. 

a ich rozdiel je na Obr. 2. Tab. 1. poskytuje informáciu o neistote máp (RMSE krížového 

overenia krigingu). Táto hodnota je uvedená zvlášť pre vidiecke a mestské oblasti. Rozdiel 

máp podľa jednotlivých postupov je minimálny a hodnoty sa pohybujú v medziach stanovenej 

neistoty. Výsledky sú teda nejednoznačné a nemožno v tomto prípade s úplnou istotou 

odporučiť preferovanie konkrétnej metódy. Rozdiely máp môžu byť spôsobené tým, že stanice 

ktoré boli pri použití ročných štatistík vyradené pre neúplnosť dát, môžu byť zohľadnené na 

dennej báze. Taktiež pri použití denných priemerov sú regresia a parametre krigingu (použitou 

formou interpolácie bol bežný kriging) založené na presnejších údajoch, ale opakovaním 

výpočtu nastáva riziko kumulácie chýb. 

Tab. 1. RMSE krížového overenia krigingu – kriging aplikovaný na ročných a denných štatistikách 
pre vidiecke a mestské prostredie v prípade tvorby mapy priemernej ročnej koncentrácie PM2.5 (µg/m3) za rok 

2008 na území Českej republiky. 

RMSE krížového overenia krigingu (µg/m3) 

Metóda Vidiek Mesto 

Ročné štatistiky 3.41 2.97 

Denné štatistiky 3.44 2.87 
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Obr. 2. Rozdiel priemerných ročných koncentrácií PM2.5 – Rozdiel medzi použitím ročných a denných 
štatistík na prípade priemernej ročnej koncentrácie PM2.5 ( µg/m3 ) za rok 2008 na území Českej republike. 

 

Obr. 1. Priemerná ročná koncentrácia PM2.5 – Vyobrazenie priemerných ročných koncentrácií PM2.5 ( µg/m3 ) 
za rok 2008 na území Českej republike použitím ročných štatistík (hore) a  použitím denných štatistík (dole). 
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Záver 

Práca predstavuje hĺbkovú analýzu tvorby máp v podmienkach Českej republiky 

založenej na rôznych časových rozlíšeniach so zameraním na implementáciu rozptylového 

modelu CAMx do tohto procesu.  

Podarilo sa potvrdiť pozitívny vplyv tohto modelu vstupujúcom do viacnásobnej 

lineárnej regresie. Porovnanie výsledných máp založených na ročných alebo denných 

štatistikách neprinieslo jednoznačný záver, keďže ich rozdiel sa pohybuje v medziach 

odhadnutej neistoty máp.  

Autorka považuje za nutnosť v budúcej práci zahrnúť nasledujúce body: 

• Práca s väčším počtom doplnkových dát a pomocou postupnej regresie výber tých 

najvhodnejších pre konkrétny deň.  

• Testovanie rôznych metód interpolácie. 

• Odzrkadlenie reprezentatívnosti staníc v procese interpolácie. 

• Doplnenie chýbajúcich hodnôt na základe časovej a priestorovej závislosti.  

• Analýza celkovej neistoty. 
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Abstract 

Spectrometric study of Al leaching from red mud by microscopic filamentous fungi 
Fungal leaching of aluminium (Al) from red mud was studied using atomic absorption spectrometry, X-

ray difraction analysis and capillary isotachophoresis. Considering the dry weight of fungal biomass and 
determined Al concentration in culture medium, Aspergillus niger demonstrated the highest Al resistance and 
bioleaching efficiency among all examined species. During aerobic cultivation, A. niger leached 70.7 g.kg-1 of Al 
from red mud. Leaching was initiated by pH decrease from 5.8 to 2.3 in conjuction with increased production of 
acidic metabolites, such as oxalic, citric and gluconic acids. On the basis of chemical equilibrium calculations via 
computer software analysis, the aluminium oxalate complexes are principal Al species in A. niger leachate. RTG 
analysis proved no significant changes during bioleaching, therefore bioleaching did not induce formation of new 
crystalline phases. 
 

Keywords: bioleaching; red mud; aluminium; filamentous fungi; organic acid 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Heterotrofné lúhovanie mikroskopickými vláknitými hubami je jednou z možností 

spracovania a využitia aj takých materiálov ako sú znečistené pôdy, odkaliskový a haldový 

materiál [1-3]. Spomedzi mikroskopických vláknitých húb sú zaujímavé najmä druhy rodov 

Aspergillus a Penicillium, ktoré sú pomerne rezistentné voči toxickým účinkom kovov a 

efektívne lúhujú kovy z rôznych odpadových materiálov, ako napr. popolčekov alebo 

elektronického odpadu [4, 5]. Cieleným biologickým lúhovaním odpadových materiálov pred 

ich skládkovaním môžeme významnou mierou znížiť riziko prirodzeného uvoľňovania 

toxikantov v nich viazaných [6].  

Červený kal je jemnozrnný odpadový materiál, ktorý vzniká pri spracovaní bauxitu za 

účelom získania hliníka. Bauxit je usadená hornina pozostávajúca prevažne z minerálov 

hliníka (gibbsit - Al(OH)3, böhmit γ - AlO(OH) a diaspor - α-AlO(OH)), železa (goetit – 

FeO(OH) a hematit - Fe2O3) a ílových minerálov (kaolinit - Al2Si2O5(OH)4). Zloženie kalu 

závisí od kvality spracovaného bauxitu, obyčajne obsahuje oxidy železa, kremeň, 

hlinitokremičitany, karbonáty a hydroxid sodný, ktorý spôsobuje nárast pH kalu až na hodnotu 

13 [7]. 
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Táto štúdia sa zaoberá možnosťami biolúhovania hliníka z červeného kalu metabolitmi 

mikroskopických vláknitých húb a zároveň skúma povahu a účinok týchto metabolitov. 

 

Materiál a metódy 

V experimentoch sme použili izoláty druhov Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. 

versicolor, A. clavatus, A. niger, Emericella nidulans, Eurotium chevalieri, E. repens, E. 

amstelodami získané zo zbierok Botanického ústavu SAV. 

Za účelom zhodnotenia účinnosti jednotlivých druhov mikroskopických vláknitých 

húb na biolúhovanie hliníka z červeného kalu sme pripravili kultivačný systém, ktorý 

pozostával zo sady 250 mL Erlenmeyerových baniek s 50 mL živného média podľa 

Sabourauda (HiMedia, Mumbai, India) inokulovaného 50 µL suspenzie spór pripravenej 

zo 14 - dňových kultúr jednotlivých kmeňov a 0,1 g tuhej fázy vysušeného červeného kalu. 

Červený kal bol odobratý z obce Ajka (Maďarsko) po havárii na odkalisku v októbri 2010 

(Tab. 1). 

 

Tab. 1. Obsahy vybraných prvkov v červenom kale (pH 13,4, strata sušením 48,8 %) po pseudorozklade 

v lúčavke kráľovskej za zvýšenej teploty v otvorenom systéme 

Prvok Cr Ni Zn Pb Cu As Hg Cd 
Al 

(g.kg-1) 

Obsah v sušine (mg.kg-1) 401,4 219,2 131,3 129,2 60,3 48,9 1,55 < 2 51,5 

Obsah v pôvodnej vzorke (mg.kg-1) 205,7 112,3 67,3 66,2 30,9 25,1 0,79 < 1 26,4 

 

Po 7 - dňovej statickej kultivácii pri teplote 25 °C sme vyrastenú biomasu mechanicky 

oddelili, viacnásobne premyli destilovanou vodou a vysušili pri laboratórnej teplote do 

konštantnej hmotnosti. Tuhú, nerozpustnú fázu červeného kalu sme oddelili od zvyšného 

živného média filtráciou na membránovom filtri (0,45 µm). Kvalitu tuhej fázy pred a po 

biolúhovaní sme hodnotili RTG difrakčnou analýzou na difraktometri BRUKER D8 Advance 

[8]. 

Vo filtrátoch živných médií sme stanovili pH, obsah celkového rozpusteného hliníka 

metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS) pri vlnovej dĺžke 309,3 nm 

(Perkin Elmer 5000, USA) a kvalitu a kvantitu produkovaných organických kyselín 

kapilárnou izotachoforézou (ITP) (ZKI-01, Slovensko). Distribúcia špécií hliníka v roztokoch 

bola modelovaná pomocou softvéru Visual MINTEQ Ver. 3.0. 
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Výsledky a diskusia 

Hmotnosť sušiny biomasy po kultivácii v prítomnosti hliníka naznačuje mieru 

tolerancie jednotlivých druhov voči toxickému pôsobeniu tohto prvku (Obr. 1). Najväčšiu 

rezistenciu preukázal druh Aspergillus niger, naopak najmenej tolerantný sa ukázal byť druh 

Eurotium repens s najnižšou hmotnosťou biomasy. 

 
Obr. 1. Hmotnosť sušiny biomasy po kultivácii 

 

Počas kultivácie mikroskopických vláknitých húb došlo k zmenám hodnôt pH živných 

médií oproti pôvodnej hodnote 5,8 (Obr. 2). Nízke hodnoty pH indikujú mikrobiálnu 

produkciu kyslých metabolitov, ktoré môžu uvoľňovať potenciálne toxické prvky 

z odpadových tuhých materiálov [9].  

 

 
Obr. 2. Hodnoty pH živného média po kultivácii 

 

Medzi hlavné mikrobiálne produkty, ktoré sprostredkúvajú biolúhovanie patria 
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organické kyseliny a aminokyseliny, ktoré kombinujú kyslý a chelatačný účinok pri 

narušovaní štruktúry a následnom uvoľňovaní potenciálne toxických prvkov z tuhých fáz [10]. 

Silne kyslé pH (približne 2,3) bolo namerané po kultivácii druhu A. niger. Pri ostatných 

aplikovaných druhoch sa hodnoty pH pohybovali v mierne kyslej až neutrálnej oblasti. Druhá 

najnižšia hodnota pH (približne 4,8) bola nameraná pri druhu A. flavus.  

Práve pri aplikácii týchto dvoch druhov došlo k najintenzívnejšiemu biolúhovaniu 

hliníka do roztoku. Koncentrácia hliníka v živnom médiu po aplikácii A. niger dosiahla 

približne 141 mg.L-1 (množstvo Al biolúhovaného z červeného kalu - 70,7 g.kg-1), po 

aplikácii A. flavus približne 91 mg.L-1 (množstvo Al biolúhovaného z červeného kalu 45,5 -

 g.kg-1) (Obr. 3). Hliník z tuhej fázy teda najúčinnejšie biolúhoval A. niger. V porovnaní 

s obsahom Al stanoveného v  sušine červeného kalu (51,5 g.kg-1) je množstvo Al 

biolúhovaného druhom A. niger výrazne vyššie. Tento rozdiel súvisí s neúplným rozkladom 

pôvodnej vzorky v lúčavke kráľovskej, pri ktorom nedochádza k rozkladu 

hlinitokremičitanov. Na druhej strane, viaceré štúdie uvádzajú, že mikrobiálne heterotrofné 

lúhovanie je účinné aj v prípade hlinitokremičitanov [10-12]. Do živného média sa teda 

vylúhoval aj Al z tejto frakcie. 

 

 
Obr. 3. Koncentrácia hliníka v živnom médiu po kultivácii (mg.L-1) 

 

Druh A. niger bol zvolený pri ďalšom štúdiu mechanizmov biolúhovania. Pomocou 

ITP bola analyzovaná kvalita a kvantita organických kyselín prítomných v roztoku po 

kultivácii. Spomedzi organických kyselín dosahovali najvyššie koncentrácie kyselina 

šťaveľová, citrónová a glukónová (Obr. 4). Ich produkcia úzko súvisí so zmenami pH, ktoré 

s ich zvyšujúcou sa koncentráciou v roztoku klesalo, a taktiež s tvorbou organických 
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komplexov s hliníkom. Na základe modelu vytvoreného softvérom Visual MINTEQ Ver. 3.0 

dominantnou formou výskytu hliníka v roztoku boli komplexy so šťaveľanmi, predovšetkým 

[Al(oxaláto)2]
- (~66%) a  [Al(oxaláto)3]

3- (~29 %). V oveľa menšej miere (0,085 %) sa 

vyskytovali citrátové komplexy. Vo forme Al3+ bolo prítomných iba 0,015 % z celkového 

hliníka rozpusteného v roztoku. 

 

 
Obr. 4. Koncentrácia organických kyselín v médiu po kultivácii 

 

 
Obr. 5. RTG difrak čná analýza červeného kalu pred a po kultivácii 

 

RTG difrakčná analýza červeného kalu pred a po biolúhovaní druhom A. niger 

nepreukázala v procese biolúhovania výrazné zmeny v zložení vzoriek (Obr. 5). Zvýšené 

pozadie vo vzorke po kultivácii je pravdepodobne spôsobené prítomnosťou zvyškov biomasy 

mikroskopickej vláknitej huby. Vzorky pozostávali z kryštalických fáz hematitu (Fe2O3), 
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kremeňa (SiO2), kalcitu (CaCO3) a RTG amorfných fáz oxidov hliníka. Kalcit sa v priebehu 

biolúhovania rozpustil. 

 

Záver 

Aspergillus niger preukázal spomedzi všetkých skúmaných druhov najvyššiu 

toleranciu voči toxickým vplyvom hliníka a zároveň najväčšiu schopnosť biolúhovať tento 

prvok. A. niger vylúhoval do roztoku až 70,7 g.kg-1 Al. Spomedzi produkovaných 

organických kyselín sa najvýznamnejšou ukázala byť kyselina šťaveľová, keďže komplexy 

šťaveľanu s hliníkom tvorili približne 95 % rozpustných foriem hliníka v roztoku. RTG 

analýza červeného kalu pred a po kultivácii nepreukázala výraznejší rozdiel, biolúhovanie 

teda nemalo za následok vznik nových kryštalických fáz. 
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Abstract 

The characteristics of vegetation and soils of area of European importance Jurský Chlm 
In this contribution we give some information on vegetation and soils of area of European importance 

Jurský Chlm. Of the soil properties, we analysed pH, content of carbon and humus, content of carbonates, 
texture and soil salinity. This area is formed by two parts – the first is loess hill, the second has alluvial 
character. Loess hills are typical by xerophilous and related synanthropic vegetation. This part was used as fruit 
grove in the past. Besides this, synanthropization is caused also by neighbouring arable land and secondary 
succession. Of soils, mainly Haplic Chernozems occur, less even Arenosols. The alluvial part is typical by 
various hygrophilous and meadow vegetation with occurrence of some halophytes. The largest areas are covered 
by the wetland stands of reeds and high sedges. Meadows are much less abundant. It is being gradually replaced 
by reed and synanthropic vegetation. Synanthropization impacts strongly all vegetation types in the alluvial part. 
Soils are represented by Mollic (Gleyic) Fluvisols, in which was measured a vertical movement of water soluble 
salts. 

Keywords: soils; vegetation; Jurský Chlm 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Podunajsko predstavuje hospodársky intenzívne využívané územie. Väčšina regiónu je 

premenená na ornú pôdu a sídla resp. kultúrnu krajinu. Napriek tomu sa však miestami 

zachovali niektoré lokality s vysokou environmentálnou hodnotou. Mnohé z nich sú dnes 

maloplošnými chránenými územiami a územiami zaradenými do siete NATURA 2000. Medzi 

takéto patrí aj územie európskeho významu (ďalej len SKUEV) Jurský Chlm. Táto lokalita je 

floristicky nesmierne bohatá na druhy a pestrá aj čo do mozaikovito sa prelínajúcich 

vegetačných formácií xerotermných, ale aj hygrofilných a subhalofytných porastov. 

V príspevku si kladiem za cieľ podať charakteristiku týchto spoločenstiev. Druhým cieľom je 

prispieť k poznaniu pôdnych pomerov územia, ktoré je nevyhnutné na dôkladné pochopenie 

ekológie daných vegetačných typov. 

 

Materiál a metódy 

Odber pôdnych vzoriek sa uskutočnil v rokoch 2010 až 2012 v súlade s Príručkou 

terénneho prieskumu a mapovania pôd [1]. Názvoslovie pôdnych taxónov je podľa 

Morfogenetického klasifikačného systému pôd [2]. Pôdne analýzy prebehli pôdľa Záväzných 

metód rozborov pôd [3]. 

Fytocenologické zápisy [4] boli vyhotovené vo vegetačnom období rokov 2011 a 2013 
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podľa princípov zürišsko-montpelierskej geobotanickej školy [5]. Nomenklatúra vyšších 

rastlín je upravená podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Charakteristika sprašovej časti územia 

V tejto časti sú na mierne zvlnenej sprašovej terase vyvinuté černozeme modálne, 

ktoré sú spravidla hlboké, s hrúbkou humusového horizontu okolo 50 cm. Tieto pôdy majú 

strednú jemnozrnnú textúru. Hlinitá frakcia je tu pomerne výrazná, v dôsledku čoho je vrchný 

horizont prachovito-hlinitý a podložný horizont hlinitý. Pôdna reakcia je vo vrchnom 

horizonte stredne a v podložnom silne alkalická. Z hľadiska obsahu organickej hmoty je profil 

silne humózny v A horizonte až slabo humózny v C horizonte. Karbonáty sú z vrchného 

horizontu vylúhované. Podložný horizont je silne karbonátový (Tab. 1). 

Okrem černozemí sa tu v častiach, kde sa ťažila spraš, nachádzajú aj iniciálne pôdy so 

slabými náznakmi humusového horizontu, ktoré môžeme označiť ako regozeme. 

 

Tab. 1. Výsledky fyzikálnych a chemických analýz černozeme modálnej pod porastom zruderalizovanej 
xerotermnej vegetácie. 

Horizont 
Zrnitosť (%) 

pHH2O pHKCl Cox (%) humus (%) CaCO3 (%) 
2-0,05 mm 0,05-0,002 mm <0,002 mm 

Am 0-50 26,64 59,32 14,04 7,94 7,35 1,80 3,10 0 
C 65-100 48,04 34,32 17,64 8,21 7,70 0,54 0,93 12,2 

 

Územie sa využívalo ako extenzívny sad ovocných drevín s prevahou marhúľ, menej 

tiež moruší, orechov a pod., pričom sa trávnaté porasty využívali aj ako pasienky. Uplatňuje 

sa tu preto mozaika i) poloprirodzenej xerotermnej vegetácie, ii) xerotermnej ruderálnej 

vegetácie (ktoré do seba navyše plynule prechádzajú), iii) výrazne nitrofilnej ruderálnej 

vegetácie (viazanej najmä na spodnú časť svahov so zvýšeným obsahov živín) a iv) 

cenologicky nevyhranených skupín skupiny krov a drevín, vrátane porastov invázneho agátu a 

pajaseňa. 

 Xerotermnú vegetáciu zastupuje zväz Festucion valesiacae Klika 1931. Takéto 

porasty sú ostrovčekovite rozšírené po celej sprašovej dune. Väčšinou sú v rôznej miere 

synantropizované a plynule prechádzajú do synantropnej vegetácie resp. spolu vytvárajú 

zložitú mozaiku. Zaradili sme ich do asociácie Festuco valesiacae-Stipetum capillatae 

Sillinger 1930. Na tieto parasty sa viažu aj jediné známe populácie Astragalus exscaupus na 

Slovensku.  
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Xerotermnú ruderálnu vegetáciu zastupuje predovšetkým zväz Onopordion acanthii 

Br.-Bl. et al. 1936 resp. jeho asociácia Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 

1981. Takéto porasty pokrývajú najväčšiu plochu sprašovej časti. Plynule prechádzajú do 

xerotermnej vegetácie opísanej vyššie, a preto sa tu okrem synantropných druhov vyskytuje aj 

viacero druhov typických pre ňu. Z bylín je nápadné vysoké zastúpenie Marrubium 

peregrinum a Salvia nemorosa. Na túto jednotku sa viaže viacero vzácnych druhov, najmä 

Astragalus austriacus, ale tiež Echium italicum či Salvia aethiopsis. 

Spodné časti svahov prípadne narúšanejšie časti majú nitrofilnejší charakter a 

prechádzajú až do spoločenstiev terofytov radu Sisymbrietalia J. Tx. in Lohmeyer et al. 1962. 

Z takejto vegetácie je zaujímavé napr. spoločenstvo s Canabis ruderalis, ktoré sa vyskytuje 

najmä popri poľnej ceste, ktorá lemuje spodnú hranu sprašového pahorku. V okolí skupín 

krov či stromov vegetácia nadobúda charakter nitrofilných lemových ruderálnych 

spoločenstiev zväzu Galio-Alliarion (Oberd. 1957) Lohmeyer et Oberd. in Oberd. et al. 1967. 

Porasty drevín (s výnimkou agátov) sú cenologicky nevyhranené s rôznym prevažne 

ruderálnym podrastom. 

 

Charakteristika aluviálnej časti územia. 

Aluviálnu časť lokality pokrýva čiernica modálna a čiastočne aj kultizemná. Tieto 

pôdy majú zrnitostne strednú jemnozrnnú textúru s výraznou prevahou prachovej frakcie vo 

vrchných častiach, no smerom do hĺbky pribúda piesčitá frakcia. Vrchný horizont je veľmi 

silne humózny, naopak podložný má hodnoty obsahu organickej hmoty pod detekčným 

limitom použitej metódy stanovenia. Celý profil je veľmi silne karbonátový  a stredne až 

veľmi silne alkalický (Tab. 2.). V týchto pôdach sme zaznamenali pohyb rozpustných solí 

v pôdnom profile (Obr. 1.). 

 

Tab. 2. Výsledky fyzikálnych a chemických analýz čiernice modálnej karbonátovej pod porastom 
močiarnej vegetácie triedy Phragmito-Magnocaricetea Klika  in Klika  et Novák 1941. 

Horizont 
Zrnitosť (%) 

pHH2O pHKCl Cox (%) humus (%) CaCO3 (%) 
2-0,05 mm 0,05-0,002 mm <0,002 mm 

Amčc 10-60 33,68 43,64 22,68 8,23 7,51 3,40 5,86 9,6 
CGo 60-100 50,56 27,20 22,24 9,01 8,39 <0,20 <0,34 30,4 
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Obr. 1. Distribúcia vodorozpustných solí v pôdnom profile na jar a na jeseň 2012. 
 

V minulosti malo celé územie zjavne vlhkomilnejší a lokálne aj slanomilnejší 

charakter a súčasný stav vznikol regresívnou sekundárnou sukcesiou, ktorá sa spustila 

následkom odvodnenia a absenciou pasenia v 50.–60. rokoch 20. stor. (vegetáciou 

odvodňovacích kanálov a ich bezprostredného okolia sa v príspevku nezaoberáme). 

Z environmentálne najcennejších vegetačných typov sa tu v súčasnosti uplatňuje najmä 

močiarna vegetácia (vrátane porastov s výskytom halofytov) a lúčna vegetácia s Molinia 

caerulea agg. (spolu s nadväzujúcimi typmi lúčnej vegetácie) s účasťou halofytov. Celá 

aluviálna časť je výrazne zasiahnutá vysokým zastúpením invázneho neofytu Solidago 

canadensis, a to najmä na kontakte s ornou pôdou. Typická je tu tiež expanzia Phragmites 

australis. Močiarna vegetácia sa sústreďuje na najvlhšie miesta. Tvorí ju mozaika rôznych 

spoločenstiev triedy Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, pričom 

najhojnejšie sú porasty zväzov Phragmition australis Koch 1926 a Magnocaricion elatae 

Koch 1926. Na tieto porasty sa v jednej z rozsiahlych depresií územia viaže výskyt 

ohrozeného druhu Ranunculus lingua. 

V aluviálnej časti je zaujímavý zriedkavý výskyt halofytu Cirsium brachycephalum. 

Poukazuje na to, že sa tu v minulosti vyskytovala typická halofytná vegetácia zväzu Cirsio 

brachycephali- Bolboschoenion compacti (Passarge 1978) Mucina in Balátová-Tuláčková et 

al. 1993, ktorá sa sukcesne postupne mení. Na najvlhšie ostricovo-trsťové porasty nadväzujú 

zruderalizované a sukcesne pozmenené lúky s Molinia caerulea agg., kde je zaujímavý výskyt 
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obligátnych (Iris spuria) ako aj fakultatívnych halofytov (Tetragonolobus maritimus). 

Fytocenologicky sa najviac približujú k asociácii Molinietum caeruleae Koch 1926. Na tento 

typ nadväzujú (resp. sú z neho sukcesne odvodené) relatívnejšie suchomilnejšie porasty, kde 

sa taktiež vyskytujú halofyty – okrem Tetragonolobus maritimus je to najmä ohrozený 

obligátny halofyt Silene multiflora. Sú silne poznačené sekundárnou sukcesiou, a je preto 

zložité ich klasifikovať. Bývalé (sub)halofytné pasienky sčasti zarastajú expanzívnou trsťou 

(Phragmites australis), ale najmä neofytom Solidago canadensis, ktorý sa sem šíri z okolitých 

cenóz. Druhové zloženie okrem toho pozostáva z rôznych lúčnych a synantropných druhov. 

Výskyt niektorých halofytov – v tomto prípade Iris spuria a Pulicaria dysenterica – doznieva 

aj v silne ruderalizovaných cenologicky ťažko klasifikovateľných porastoch popri poľných 

cestách resp. ornej pôde. 

Z environmentálneho pohľadu sú zaujímavé aj depresie na priľahlej ornej pôde, kde sa 

počas vhodných podmienok, aké boli napr. v roku 2013 (veľa zrážok, vysoká hladiny 

podzemnej vody) vytvárazaujímavý typ (sub)halofytnej vegetácie s účasťou Heleochloa 

schoenoides, ktorá sa svojim zložením približuje asociácii Crypsidietum schoenoidis (Soó 

1938) Topa 1939 zo zväzu Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948. Tieto plochy síce nie 

sú súčasťou územia, ale naň priamo nadväzujú a poukazujú na jeho špecifické ekologické 

podmienky (zasolenie). Takáto vegetácia (resp. výskyt Heleochloa schoenoides) sa v suchých 

rokoch v náznakoch vyskytuje aj na dne inak zavodnených depresií v samotnom území.  

 

Záver 

V príspevku podávam informácie o pôde a vegetácii územia európskeho významu 

Jurský Chlm. Charakter tohto územia je určený dvoma fenoménmy. Prvým je sprašová terasa 

s černozemami modálnymi a regozemami. Uplatňuje sa tu mozaika poloprirodzenej 

xerotermnej vegetácie, xerotermnej ruderálnej vegetácie, výrazne nitrofilnej ruderálnej 

vegetácie a cenologicky nevyhranených skupín skupiny krov a drevín, vrátane porastov 

invázneho agátu a pajaseňa. Druhým je alúvium s čienicami, v ktorých profile sme 

zaznamenali sezónny pohyb vodorozpustných solí. Uplatňuje sa tu najmä močiarna a 

miestami lúčna vegetácia s účasťou halofytov. Získané poznatky sa môžu využiť na návrh a 

realizáciu príslušných manažmentových opatrení resp. na zachovanie environmentálnych 

hodnôt lokality. 

 

Poďakovanie 

Tento príspevok vznikol s finančnou podporou grantov VEGA 2/0073/12 a 2/0016/15. 

1707



Zoznam použitej literatúry 

 [1] Čurlík, J., Šurina, B. (1998) Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd. Výskumný 

ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava, 134 pp.  

[2] Societas pedologica slovaca (2014) Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. 

Bazálna referenčná taxonómia. Druhé upravené vydanie. Bratislava: NPPC – VÚPOP 

Bratislava, 96 pp. 

[3] Fiala K., Barančíková G., Brečková V. (1999) Záväzné metódy rozborov pôd, čiastkový 

monitorovací systém – pôda. VÚPOP, Bratislava, 142 pp. 

[4]    Zima L., Kollár J.( 2013) Phyto, 12(2), p. 22 

[5] Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie 3. Auflage, Springer-Verlag, Wien. 865 

pp. 

[6] Marhold K., Goliášová K., Hegedüšová Z. (1998)  Papraďorasty a semenné rastliny.In: 

Marhold K., Hindák F. (ed.) Zoznam  nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, 

Bratislava, p. 333 

1708



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1709



                

                                       
 
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; členovia: Ing. Jozef Mišák; Ing. Anton Masár  
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; Ing.  Miroslav Božik                                      

1710



Eppendorf Mixer 
už 50 rokov

Tradícia pokračuje
Pokračovanie 50-ročnej tradície, 
Eppendorf uvádza na trh dva nové 
termomixéry.  
Eppendorf ThermoMixer® F0.5  
a F2.0 majú fixný blok na 0,5 ml  
a 2,0 ml skúmavky.  
Tieto dva nové systémy sa výborne 
hodia do Vášho laboratória  
na uľahčenie práce.

>  Určené na 0,5 ml a 2,0 ml mikroskú-
mavky

>  Kvalitné miešanie vďaka použitiu systé-
mu 2DMix-Control

>  Na rovnomerné udržanie teploty  
v skúmavkách možno použiť Eppendorf 
ThermoTop®

>  Jednoduché a intuitívne ovládanie 
pomocou tlačidiel s preddefinovanou 
teplotou 

www.eppendorf.com/thermomixer-F

Nový Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F2.0

1711



1712



1713



1714



1715



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

1716
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odkazu	  objaviteľky	  rádioaktívnych	  prvkov	  M.	  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:	  	  
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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	  
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Cieľovou	  skupinou	  sú	  študenti	  bakalárskeho,	  magisterského	  a	  doktorandského	  

štúdia	   nielen	   z	  Univerzity	   Komenského,	   ale	   aj	   z	  iných	   univerzít,	   vrátane	   mladých	  

kolegov	  z	  okolitých	  krajín.	  	  

Viac	  informácii	  o	  činnosti	  Nadácie	  Curie	  na	  

http://curie.sk/	  
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